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Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák-rezsiköltségek meghatározása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsának 2018. október 02 -i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok sokrétűek. Közétkeztetés folyik az óvodában és a 

bölcsődében, az iskolákban és közétkeztetést kell biztosítani a jogszabályokban meghatározott 

körben a felnőtt korosztály számára is. Mindezekre tekintettel a szociális étkeztetéssel 

kapcsolatos döntéseket a fenntartó Társulási Tanácsnak kell meghoznia az általa fenntartott 

intézmények vonatkozásában. 

 

Az elmúlt 5 évben szolgáltató JustFood Kft. közétkeztetési szerződése 2018. július 31-én 

lejárt. Szentgotthárd Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek 

lezárultával a szolgáltatóban változás nem történt, újabb 5 éves időszakra kaptak megbízást. A 

JustFood Kft és az Önkormányzat között 2018. február 15-én megkötött szerződésben 

foglaltakkal összhangban a szolgáltató 2018. augusztus 1-től a melléklet szerinti élelmezési 

nyersanyag normákat és rezsiköltséget határozza meg. A nyersanyag normában változás nem 

történt, de a rezsiköltség a korábbi 82%-ról 85%-ra emelkedett. 

 

Javasoljuk Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 

fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a szociális étkeztetést Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának döntése szerinti mértékben fogadja el.  

 

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

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. augusztus 1. 

és 2018. december 31. közötti időszakra a bölcsődei-, az óvodai-, az általános iskolai-, a 

középiskolai-, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában az élelmezési 

térítési díj alapját meghatározó nyersanyagnormákat és rezsiköltséget az  Előterjesztés 1. 

számú  melléklete szerint határozza meg. 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 20. 

 

                                                                                                          Huszár Gábor 
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                                                                                                                 elnök 

 

Tárgy: A Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítása 
 
 

Előterjesztés 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. október 02-i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2018. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsőde   

Játékvár Óvoda   

Személyi juttatás        1 222 953 Ft  

Munkaadói jár.           121 272 Ft  

Fedezete   

Műk.c. támogatás fejezet 1 344 225 Ft  

   

Városi Gondozási Központ   

Személyi juttatás 1 245 189 Ft  

Munkaadói jár.      123 439 Ft  

Dologi kiadás       3 800 Ft  

Fedezete:   

Műk.c.támogatás fejezet 1 372 428 Ft  

   

   

Család-és Gyermekjóléti Központ   

Dologi kiadás 160 000 Ft  

Fedezete:   

Műk.c.tám.önk.   56 000 Ft  

Működési bevétel 104 000 Ft  

   

Társulás   

16/2018. határozat TKT   

Műk.c.tám.bev telep.önk Sztg 2 000 000 Ft  

SZEOB Játékvár Óvoda   

Tm.ért.műk.c.kiad 2 000 000 Ft  

Tm műk.c.bevétel fejezet 105400 Ft  

Tm műk.c.bevétel önk.  -105 400 Ft  

Tm.műk.c.bev. önk.   599 583 Ft  

Dologi kiadás   599 583 Ft  

   

   

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2018. évi 

költségvetésének módosító határozatát elfogadni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi 

költségvetésről szóló 2/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 576 076 840 Ft-ban 

állapítja meg.  

2. A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 576 076 840 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. május 16. 

 

                                           Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 
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1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2018. évi költségvetésének módosítása 

 

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

576 076 840 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

576 076 840 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           46 070 000 Ft 

Támogatásértékű műk bevétel        463 933 139 Ft 

Támogatásértékű felh.bev                 1 690 000 Ft 

Pénzmaradvány                                38 514 901 Ft 

Elvonások, befizetések                    25 868 800  Ft 

 

 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

1.2. és 3.sz. melléklet 

Személyi juttatások        352 939 544 Ft 

Munkaadót terhelő jár.     77 089 789 Ft 

Dologi kiadások             105 248 531 Ft 

Ellátottak pbeni                0  Ft 

Támért műk                      28 301752 Ft 

Tartalék                              5 222 908  Ft 

 

  

4. Felhalmozási kiadások összesen                                   

1. ,2. és 3/a. sz. melléklet 

7 274 316 Ft 

 

5. A határozat egyebekben változatlan. 
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Tárgy: Beszámoló a Társulás 2018. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
 

ELŐTERJESZTÉS 

  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

 Társulási Tanácsának 2018. október 02 -i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. I. félévi teljesítéséről az alábbi 

tájékoztatást adom: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetését 539 753 978 Ft 

kiadási és bevételi főösszeggel tervezte. A Társulási Tanács által jóváhagyott - a költségvetési 

határozaton átvezetett - kiadási és bevételi főösszeg az I. félévben 30 846 626 Ft-tal nőtt, 

570 600 604 Ft-ra módosult.  

 

Bevételi források és azok teljesítése 

 

Költségvetés módosított előirányzata:                               570 600 504  Ft 

Teljesítés                         297 248 878 Ft 

Teljesítés                                      52,1% 

            

Működési bevételek:    

-Intézményi működési bevételek:                            22 977 152    Ft 

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

helységek bérbeadásából származó bevételek jelentik, ugyanakkor tartalmazza a Gondozási 

Központ hagyatékból származó bevételét is. 

 

-Támogatásértékű bevétel     

  Működési célú támogatásértékű bevétel:                      209 888 125 Ft 

  Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:                                     0 Ft 

-Elvonások, befizetések bevételei:    25 868 800 Ft 

- Pénzforgalom nélküli bevételek:                                         38 514 801 Ft 
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Kiadások alakulása: 

 

Költségvetés módosított előirányzata:                            570 600 504 Ft 

Teljesítés          270 163 507 Ft 

Teljesítés                                              47,3% 

  

           

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Összes kiadás 539 753 978 570 600 504 271 163 507 47,3 

Összes kiadásból: 

-műk. kiad(tartalékkal) 

538 063 978 563 3262 88 270 147 607 48,0 

Beruházás + felújítás 1 690 000 7 274 316 15 900 0,2 

 

 

Működési kiadások (Ft) 

 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Működési kiadás     

Működési kiadásból: 

-személyi juttatás 

-munkaadót terhelő járulék 

 

350 471 402 

76 845 078 

 

350 471 402 

76 845 078 

 

166 614 294 

36 913 867 

 

47,5 

 

Dologi kiadás+ tart 108 317 498 107 708 056 40 757 694 37,8 

Tám.ért.műk tám 2 430 000 28 301 752 25 871 752 91,4 

 

A Társulás költségvetése összkiadásainak teljesítése 47,3%, ezen belül a működési kiadások 

teljesítése  48,4%. 

A Társulás költségvetésének kiadási előirányzat változásait a Társulási Tanács a félév 

folyamán a pénzmaradvánnyal módosította.   

 

Összességében megállapítható, hogy vállalt feladatainkat 2018. év első felében elláttuk. A 

Társulás költségvetésében szerepel az önkormányzatok intézményi támogatása, mely 

összegeket minden érintett önkormányzat a saját költségvetési rendeletében megtervezett, 

elfogadta. Mindezek ellenére az intézmények fenntartása után fizetendő támogatások utalása 

nem történik meg időben. Mindez nehézséget okoz az intézményi kiadások határidőben történő 

teljesítésében, mivel ezen támogatások finanszírozása Szentgotthárd Város önkormányzatára 

hárul. 

 

2018. költségvetési évre a Társulás tagönkormányzatai vállalták az egész kistérség 

területén feladatokat ellátó szolgáltatások (házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás) részére gépjármű beszerzéséhez szükséges költségek finanszírozását. A 

februári ülésen meghozott 2/2018. számú Társulási Tanácsi határozat 4.) pontja alapján „A 

községi tagönkormányzatok éves tagdíját az új gépjárművekkel (házi segítségnyújtás, család- 

és gyermekjóléti szolgáltatás) kapcsolatos lakosságszám arányos tagönkormányzati 
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hozzájárulásokra kell fordítani, azzal, hogy a különbözet teljes összegét 2018. március 31-ig 

fizetik be a községi tagönkormányzatok a Társulás költségvetésébe.” (2018.03.14-én 

emlékeztető emailben hívtuk fel a tagönkormányzatok figyelmét, hogy a Társulás 2018. évi 

költségvetését jóváhagyó részletes határozat letölthető a többi határozattal egyetemben.) A 

döntés tehát egyhangúlag megszületett, ugyanakkor az önkormányzatok egy része gondolta 

csak ezt komolyan és fizette be a vállalt költségrészt. A többi település ezt a mai napig nem 

tette meg. Ez azt jelenti, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat gépkocsiját egyelőre 

emiatt nem tudtuk megvásárolni.  

 

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

költségvetési gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. I. 

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

szerint megismerte, a beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 17. 

 

                           Huszár Gábor 

                                                                                            elnök 
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Tárgy: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd SZMSZ 

jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsa 2018. október 02-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Városi Gondozási Központ Intézményvezetője azzal a kérelemmel fordult a fenntartó Szentgotthárd 

és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felé, hogy az intézmény új SZMSZ-ét 

jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Az új SZMSZ készítésének indoka: Az intézmény jelenlegi hatályos szabályzata már több mint 7 

éve 2011-ben készült, 2013-ban módosították, elsősorban jogszabályváltozások miatt. 2017-ben új 

Szakmai Programot készített az intézmény, melyet a fenntartó a 25/2017. sz. határozatával elfogadott, 

és a Program változásaival is összhangba kell hozni az SZMSZ-t. Továbbá az elmúlt időszakban 

megtartott ellenőrzések során az ellenőrző hatóságok is javasolták egy új SZMSZ elkészítését.  

 

A fentiekre való tekintettel az intézményvezető az intézményre egy új szervezeti - és működési 

szabályzatot dolgozott ki, mely az előterjesztés 1. sz. Mellékletében olvasható. (Az SZMSZ 

mellékleteit terjedelmük miatt nem csatoljuk, az intézményben rendelkezésre állnak és 

megtekinthetők.) 

 

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

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási Központ 

Szentgotthárd intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. számú melléklet szerint 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a 42/2011. sz. határozattal elfogadott korábbi Szervezeti- és Működési 

Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor elnök 

                Fábián Béláné intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2018. október 02. 

                                                                                        

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                                     elnök     

 

 

1.sz. Melléklet 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

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

E-mail: godkozpont@sztgnet.hu  

Ü.sz.: 177-1/2018.  

       Tárgy: Városi Gondozási Központ Szervezeti  

és Működési Szabályzat jóváhagyási kérelme  

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsa  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.  

mailto:godkozpont@sztgnet.hu
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Tisztelt Cím! 

 

A csatolt melléklet alapján kérem a Városi Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 

jóváhagyás céljából a fenntartó elé terjeszteni.  

Az új Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének indoka  

A Városi Gondozási Központ jelenlegi hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata már 7 éve, 2011-

ben készült, amit a Társulási Tanács a 42/2011. számú határozatával fogadott el. Módosításra 2013-

ban került sor, a 32/2013. számú Társulási Tanácsi határozat alapján. Az intézmény új Szakmai 

Programja 2017. decemberében került elfogadásra, a 25/2017. számú Társulási Tanácsi határozattal. 

A Szakmai Program melléklete a Szervezeti és Működési Szabályzat, így a program változásaival 

összhangban kellett hozni a SZMSZ-t is.  

Főbb változások:  

• 1/2017.(II.14.) EMMI rendelet 29.§ - val bevezetésre kerültek az egyes szervezeti egységekre 

vonatkozó szolgáltatási elemek.  

• 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5/A §-a szerint a szociális intézmény szakmai programjának tartalmi 

elemei  

• 2016-ban és 2017-ben is módosultak a házi segítségnyújtás keretében nyújtandó tevékenységek és 

résztevékenységek tartalma, változtak a szakmai létszámnormák és a munkakörök. 2018. január 01-

től a szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkakörét is módosítani kellett az 

1/2017. (II.14.) EMMI rendelettel megállapított, 2018. január 01-től hatályos 2.számú melléklet 

szerint.  

• 7/2018.(II.5.) EMMI rendelet 6.§-a alapján változott a Szociális étkeztetés keretében a konyhák 

besorolása, aminek következtében a működési engedély is módosult.  

Az új SZMSZ elfogadásával hatályát veszti a 2011. augusztus 18-án kelt és a 42/2011. számú Társulási 

Tanácsi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat.  

 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 21.  

 

 

 

Fábián Béláné  
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intézményvezető  

 

 

VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT SZENTGOTTHÁRD 

9970 SZENTGOTTHÁRD, ARANY JÁNOS ÚT 1. 

 

 

 

SZERVEZETI MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által fenntartott Városi 

Gondozási Központ szervezeti felépítését és működési folyamatait az államháztartási törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31. Korm.rendelet 13.§ (1) bekezdése, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 

5/B. §-a alapján a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.  

 

I. ÁLTALÁNOS ÜGYREND 
 

Az intézmény létrehozását, működését megalapozó jogszabály 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról.  

1.AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE, FENNTARTÓJA, FELÜGYELETI SZERVEI, 

AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, BESOROLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, 

MŰKÖDÉSI TERÜLETE, SZERVEZTI FORMÁJA, ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 

ALANYISÁGA, ALAPTEVÉKENYSÉGET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK.  

 

1.1.Az intézmény neve: VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT SZENTGOTTHÁRD 

1.2. Az intézmény székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.  

1.3. Az intézmény alapítója: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.  

Az alapítás időpontja: 2003.04.01. 

Az intézmény fenntartója, irányító felügyeli szerve: SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

11. 

Gesztor szervezet neve, székhelye: Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11.  

Szakmai Felügyei szerve: a mindenkori szociális feladatok irányításáért felelős minisztérium által 

kijelölt módszertani intézmény.  

Ágazati Főhatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

 

1.4. Az intézmény költségvetési és ágazati azonosító adatai 

 Költségvetési azonosító adatok  

• A Magyar Államkincstár által meghatározott törzskönyvi azonosító száma: 574301 

•Adó nyilvántartási száma: 15574307-2-18 

• Bankszámla szám: 11747068-15574307 
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•Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Rt. Szentgotthárdi Fiók  

• Az intézmény ágazati azonosítója: S0011218 

• KSH statisztikai számjele: 15574307-8810-322-18 

 

1.5. Az intézmény jogállása, besorolása  

Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő társulási költségvetési szerv.  

Az intézmény besorolása:  

• Tevékenységének jellege alapján: közfeladatot ellátó költségvetési szerv, közintézmény.  

Közfeladata: szociális alapellátás  

• Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján:  

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel 

rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja el 

azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el, az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.  

 

1.6. Az intézmény tevékenységi köre 

Szentgotthárd város és a társult kistérségi települések időskorú, különböző fogyatékossággal élő, 

pszichiátriai betegségben szenvedő, valamint az aktív korú, súlyos egészségi problémával küzdő 

lakosságának szociális alapszolgáltatását hivatott biztosítani. Felelős gazdája az illetékességi területén 

felmerülő gondozási, szolgáltatási igények maximális kielégítésének.  

 

 

Az intézmény tevékenységei  

1.6.1. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok megnevezése, szakágazati és 

kormányzati funkció száma 

Az intézmény főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  

881000 → Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  

Kötelező(k) és önként (ö) vállalt feladatként ellátandó alaptevékenységek:  

Szakfeladat száma  Szakfeladat megnevezése  Kormányzati funkciószáma 

889921 Szociális étkeztetés (k) 107051 

889922 Házi segítségnyújtás (k) 107052 
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889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ö) 107053 

881011 Idősek Nappali Ellátása (k) 102031 

889925 Támogató Szolgálat (ö) 101222 

889926 Pszichiátriai betegek részére nyújtott 

közösségi alapellátás (ö)  

101143 

 

Szociális étkeztetés → Ellátottak száma: Maximum: 230 fő  

Házi segítségnyújtás → Személyi gondozás keretében ellátható személyek száma: 108 fő  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás → Kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 60 db 

Időskorúak nappali ellátása → Engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő  

Támogató Szolgálat → A szolgáltatás feladatmutatója 3315 feladategység  

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás → A szolgáltatás feladatmutatója: 42 

feladategység  

 

1.6.2. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - 

1.6.3. Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenysége. – 

1.7. Az intézmény működési-illetékességi területe  

• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai alapellátás 

szolgáltatások vonatkozásában Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek 

közigazgatási területe. (Szentgotthárd, Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, 

Orfalu, Kétvölgy, Magyarlak, Csörötnek, Rátót, Rábagyarmat, Vasszentmihály, Gasztony, 

Nemesmedves, Rönök)  

• A házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy települések 

kivételével Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területe.  

• Szociális étkeztetés és Idősek Nappali ellátása szolgáltatások vonatkozásában Szentgotthárd város 

közigazgatási területe.  

 

1.8. Az intézmény szervezeti formája  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 57.§ 

(1) bekezdése alapján biztosított alapszolgáltatások:  

a) étkeztetés  
b) házi segítségnyújtás  
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
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d) támogató szolgáltatás  
e) közösségi ellátás → közösségi pszichiátriai alapellátás 
f) időskorúak nappali ellátása – Idősek Klubja  

 

Az 1993 évi III. törvény szerinti besorolás alapján a Városi Gondozási Központ szociális 

alapszolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény.  

Az integrált intézmény jelentősége az ellátások egymásra épülésében, a komplex szolgáltatásokban, az 

egyéni szükségletekhez igazodó rugalmas gondozásban van. Ez igazán fontos alapelv intézményi 

filozófiánkban. Intézményünkben az egymásra épülő lépcsőzetes ellátórendszer megteremti, 

megteremtheti a feltételeit a gondozási formák közötti átjárhatóságnak. Az alapszolgáltatások 

legfontosabb célja a szolgáltatásokat igénybe vevők önellátó képességének megőrzése. Az otthon és a 

településen maradás egyaránt érdeke a szolgáltatást igénybe vevőknek, intézményünknek és a 

társadalomnak.  

 

1.9. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szolgáltatások általános forgalmi adóalanyisága.  

• Adóköteles szolgáltatás → Szociális étkeztetés  

• Tárgyi adómentes szolgáltatások: 

- Házi segítségnyújtás 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
- Időskorúak nappali ellátása  
- Támogató szolgáltatás 
- Közösségi pszichiátriai alapellátás  
-  

1.10. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok  

 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

• 29/1993. (II.17.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról  

• 335/2005. (XII.29.) Kormány rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

• 415/2015. (XII.23) Kormány rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről.  

• 235/1997.(XII.17.) Kormány rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 

a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról.  



17 
 

• 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről  

• 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről  

• 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről 

• 8/2000. (VIII.04.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásáról 

• 9/2000. (VIII.04.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és 

a szociális szakvizsgáról 

• Az emberi erőforrások minisztere 25/2017. (X:18.) EMMI rendelete a vezetői megbízással 

rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről  

• 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet vizsgálatairól  

• 191/2008. (VII.30.) Kormány rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről 

• Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015. (II.26.) ÖKT. számú rendelete a 

szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól 

• A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló tárgyévre vonatkozó törvény.  

 

1.11. Az alaptevékenységek forrásai  

• A tárgyévi költségvetésről szóló törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulások  

• A tárgyévre vonatkozó megállapodásban jóváhagyott működési támogatás összege (jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás) 

• A szentgotthárdi önkormányzat és a fenntartó önkormányzati társulás tárgyévi költségvetésében 

meghatározott önkormányzati és társulási támogatás  

• Az intézmény saját bevételei  

- a szociális alapszolgáltatásokat igény bevevő ellátottak személyi térítési díjai 
- működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérítések  

• Működési célra átvett pénzeszközök  

• Pályázati pénzeszközök 

• Esetleges szponzori támogatások 

 

2. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK JOGKÖR ELLÁTÁSA  
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2.1. A Városi Gondozási Központ vezetése  

Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki az intézmény ügyeiben önállóan és egyéni felelőséggel 

dönt a mindenkori érvényes jogszabályok, a közös önkormányzati és a fenntartói társulási 

rendelkezések keretein belül.  

Az intézményvezetőt az intézményvezető helyettes helyettesíti, aki nem rendelkezik munkáltatói 

jogkörrel. Az intézményvezető tevékenységében az egyes szakmai egységek vezetőire, dolgozóira és a 

Közalkalmazotti Tanácsra támaszkodik.  

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 

Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa pályázat 

útján nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.  

2.2. Az intézmény képviselete  

Az intézmény képviseletét a külső szervek felé az intézményvezető, távollétében a vezető helyettes 

látja el.  

2.3. Az aláírás rendje  

Az intézmény vezetője jogosult egyszemélyben bármely intézményi működéssel kapcsolatos ügyiratot 

aláírni.  

Az intézmény vezetője más személyt is felruházhat aláírási joggal.  

Nem ruházhatja át az aláírás jogát:  

• kinevezési, fegyelmi és kártérítési ügyekben 

Az intézményvezető távollétében, tartós akadályoztatása esetén külön intézkedés nélkül helyettese 

egyszemélyben írhat alá:  

• az irányító és felügyeleti szerv részére 

• hatósági célra készült ügyiratokat  

Amennyiben valamely közalkalmazott az intézmény nevében aláírási jogosultság nélkül, vagy 

jogosultságát meghaladóan ír alá, úgy fegyelmi vétséget követ el.  

 

2.4. Kötelezettségvállalási jog  

Az intézmény vezetője kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni arról, hogy a jóváhagyott 

költségvetés kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. Kötelezettségvállalás vonatkozásában az 

intézményvezető köteles betartani a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait ellátó Közös 

Önkormányzati Hivatallal kötött együttműködési megállapodást. Kötelezettségvállalásra a Városi 

Gondozási Központ vezetője jogosult, távollétében helyettese vállalhat kötelezettséget.  
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2.5. Bélyegzők és használatuk  

a) körbélyegző 

„VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT  

 SZENTGOTTHÁRD” → felirattal, középen a címer  

 

b) Fejbélyegzők 

1) VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT  

SZENTGOTTHÁRD  

9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1.  

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

Bank: 11747068-15574307 

adószám: 15574307-2-18 → felirattal  

 

2) VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1.  

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

Bank: 11747068-15574307 

Adószám: 15574307-2-18 → felirattal  

Az intézményben használt bélyegzőket nyilvántartásba kell venni. Valamennyi ügyiraton csak a 

nyilvántartás szerinti adott célra meghatározott bélyegzők használhatók. A bélyegzők kezelésével 

megbízott személyek felelősek azért, hogy a bélyegzőkkel visszaélés ne fordulhasson elő.  

 

 

3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI KAPCSOLATAI  

 

3.1. Függőségi kapcsolatok  

A Városi Gondozási Központ szervezeti és függőségi kapcsolatait a szervezeti felépítése határozza 

meg.  

A függelmi vonalak lefelé az utasítások útját határozzák meg ellenkező irányban a véleményezi jog 

érvényesül.  
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A szervezeti egységek vezetői csak a közvetlen beosztottjainak adhat utasítást. Ettől eltérni csak 

rendkívüli esemény bekövetkezésekor szabad, de ezt utólag közölni kell az intézmény és az illetékes 

vezetővel. Minden vezető köteles tájékoztatni felettesét, beosztottjait az őt helyettesítő személyről. a 

munkával kapcsolatos észrevételeket, véleményeket, javaslatokat a szolgálati út betartásával lehet 

előterjeszteni. 

  

3.2. Hatáskör és felelősség általános szabályai  

Minden vezető, illetve dolgozó az ügyek intézéseihez olyan hatáskörrel rendelkezik, amelyet a 

munkaköri leírás feladatkörébe utal. A szervezeti egységek vezetői felelősek a hozzájuk tartozó 

szervezet működéséért, a számukra meghatározott feladatok és utasítások végrehajtásáért.  

Minden alkalmazott felelős a törvényesség betartásáért, az önkormányzati vagyon védelméért és a 

tudomására jutó hivatali titok megőrzéséért. A vezető jogosult az általa vezetett szervezeti egységen 

belül az ellenőrzésre és ez egyben munkaköri kötelessége is.  

 

3.3. Kapcsolattartás a hírközlő szervekkel  

Nyilatkozat, felilágosítás  

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak 

minősül.  

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kel betartani:  

• Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adására az intézményvezető, 

távollétében a helyettese jogosult.  

• A nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató szervezetek munkatársainak udvarias, konkrét, szabados 

választ adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismeretéért a 

nyilatkozó felel.  

• A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a titoktartásra, vonatkozó 

rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.  

• Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelyek idő előtti 

nyilvánoságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, intézménynek anyagi vagy erkölcsi kőrt 

okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyekről a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.  

 

3.4. Szabályalkotási jogkör: 

Szabályzatok és utasítások kiadására az intézmény vezetője jogosult.  

1.A fenntartó jóváhagyásával. 

a) Szervezeti és Működési Szabályzat 

b) Szakmai Program 
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c) Házirend → Idősek Nappali ellátása, Idősek Klubja  

 

2.Saját hatáskörben  

• Iratkezelési Szabályzat  

• Pénzkezelési Szabályzat  

• Munkavédelmi Szabályzat 

• Tűzvédelmi Szabályzat  

• Gépjármű használati Szabályzat  

• Közalkalmazotti Szabályzat  

• Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat  

• Munkaköri leírások  

 

3. A Városi Gondozási Központra is vonatkozó, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által 

elkészített szabályzatok  

• Számviteli politika  

• Leltárkészítési és leltározási Szabályzat  

•Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának és Selejtezésének Szabályzata  

• Pénzkezelési Szabályzat  

• Együttműködési megállapodás  

 

4. A VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT ALKALMAZOTTAINAK MUNKAVÉGZÉSSEL 

KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, 

VAGYONNYILATKOZAT TÉTELÉRE KÖTELEZETT MUNKAKÖRÖK  

 

4.1. Az intézmény valamennyi dolgozójára vonatkozó előírások  

• Minden alkalmazottnak munkaköri leírással kell rendelkeznie.  

• Minden dolgozó köteles a munkájával kapcsolatos szakmai általános és helyi ismereteket, 

utasításokat, szabályokat megismerni és azokat betartani.  

• Saját munkáját úgy szervezni, hogy a legjobb hatásfokkal érje el a legjobb eredményt.  

• Munkájával kapcsolatos határidőket betartani.  
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• Az intézményben dolgozó személy, valamint a vele közös háztartásban élő közli hozzátartozója 

a PTK. 685.§ B. pontja alapján a személyes gondoskodásban részesülő személlyel tartási, 

életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás időtartama alatt – illetve annak megszűnésétől 

számított egy évig nem köthet.  

• Az ellátottakról és azok hozzátartozóiról, vagy munkatársairól tudomására jutott személyes 

információkat hivatalos titokként köteles kezelni.  

• Az ellátottaktól és azok hozzátartozóitól ellenszolgáltatást nem kérhet, nem fogadhat el.  

 

4.2. Vezető beosztású dolgozókra vonatkozó előírások  

A 4.1. pont alatt felsoroltakon kívül köteles:  

• Az általa vezetett szervezeti egység tevékenységének hatékony szervezésére, működtetésére  

• Biztosítani a munkahelyi demokrácia feltételit  

• Közreműködni a szakmai programok, szabályzatok, utasítások kidolgozásában  

•Munkafegyelem betartása, betartatása  

• Az intézményi vagyon megőrzése és védelme  

•Javaslatokat tenni az intézményvezetőnek a beosztottakat érintő ügyekben 

•Összeállítja a szervezeti egységek éves szabadságolási ütemtervét, tárgyhavi munkaidő- beosztást.  

 

4.3. A Városi Gondozási Központban vagyonnyilatkozat tételére kötelezett munkakörök  

• intézményvezető  

• intézményvezető helyettes  
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                                               VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT SZENTGOTTHÁRD SZERVEZETI FELÉPÍTÉS                       1. számú ábra                                         

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI 

TANÁCSA 

VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Házi 

Segítségnyújtás 

Jelzőrendszeres 

Házi 

Segítségnyújtás 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 PÉNZÜGYI IRODA 

VEZETŐ GONDOZÓ 

Gondozók Tiszteletdíjas 

Házi gondozók, 

segítők 

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS 

 

 

Támogató 

Szolgálat 

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐHELYETTES 

TERÁPIÁS MUNKATÁRS 

Gondozók 

 

 

 

Gépkocsivezető 

Nappali Szociális 

Ellátás Idősek 

Klubja 

Idősek klubja 

TERÁPIÁS 

MUNKATÁRS 

Gondozók 

Gépkocsi- 

vezetők 

Technikai 

dolgozók 

(Ügyintéző, 

takarító) 

Étkeztetés Közösségi 

Pszichiátriai 

Alapellátás 

 

 

Gondozók 

ASSZISZTENS 

Orvoskonzultáns 

Gépkocsive

-zető 
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II. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT  
 

5. A VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  

Az intézmény a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgálttások ellátásának, 

működtetésének szervezete.  

A Városi Gondozási Központ szervezeti felépítését az 1. számú ábra szemlélteti.  

 

5.1. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása  

Az intézmény élén az intézményvezető áll.  

Az intézményvezető közvetlen irányítása alá tartozó alkalmazottak  

• Intézményvezető-helyettes, terápiás munkatárs → az intézményvezető által megbízott vezető. 

Felelős:  

- Az intézményvezetői feladtok ellátásáért 
- A Támogató Szolgálat és a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás működtetésével 

kapcsolatos szolgálatvezetői és közösségi koordinátori feladtok ellátásáért.  
• Terápiás munkatárs → Az intézményvezető által megbízott vezető.  

Felelős: 

- A Nappali Idősek Klubja működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért.  
• Vezető gondozó → Az intézményvezető által megbízott vezető 

Felelős: 

- A Házi segítségnyújtás és a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáért. 

• Asszisztens → Az intézményvezető által kinevezett közalkalmazott.  

Felelős:  

- A szociális étkeztetés működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért 
- A házipénztár működtetésével kapcsolatos pénztárosi feladtok ellátásáért.  

 

A terápiás munkatárs (klubvezető) irányítása alá tartozó alkalmazottak  

• Nappali Idősek Klubja szakmai egység gondozói  

• Gépkocsivezetők  

• Takarító  

• ügyintéző 

• közfoglalkoztatott alkalmazottak  
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A vezető gondozó irányítása alá tartozó alkalmazottak  

• A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai egységek hivatásos 

gondozói 

• Szükség szerint tiszteletdíjas házi gondozók, segítők 

 

Terápiás munkatárs, intézményvezető-helyettes irányítása alá tartozó alkalmazottak  

• Támogató Szolgálat szakmai egység gondozói és a gépkocsivezető 

• Közösségi pszichiátriai alapellátás szakmai egység gondozói és az orvos konzultáns.  

 

5.2. Az intézmény szervezeti egységei  

A./ Szociális étkeztetés → Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

B./ Házi segítségnyújtás → Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

C./ Nappali Idősek Klubja → Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

D./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás → Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

E./ Támogató Szolgálat → Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

F./ Közösségi Pszichiátriai Alapellátás → Szentgotthárd, Arany J.u.1.  

 

A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás, együttműködés rendje:  

Az adott eset függvényében személyesen, telefonon, levélben e-mailben történik.  

 

5.3. A szakmai egységek munkakör szerinti létszámkimutatása  

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 38 fő  

37 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó 

2 fő részmunkaidőben, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó  

1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó 

A./ Nappali Idősek Klubja  

Engedélyezett álláshelyek száma: 10 fő  

Ebből → Szakmai létszám: 6 fő  
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     Technikai létszám: 3 fő 

     Intézményvezető: 1 fő  

Munkakör szerinti létszámkimutatás  

1 fő intézményvezető – magasabb vezetői beosztás  

1 fő terápiás munkatárs (klubvezető) – vezető beosztás  

5 fő gondozó  

2 fő gépkocsivezető (+ gondnoki feladatok) 

1 fő ügyintéző  

B./ Szociális étkeztetés  

Engedélyezett álláshelyek száma: 2 fő  

Ebből →  Szakmai létszám: 1 fő  

     Technikai létszám: 1 fő  

Munkakör szerinti létszámkimutatás  

1 fő asszisztens  

1 fő gépkocsivezető (+ gondnoki feladatok) 

C./ Házi segítségnyújtás  

 C-1./ Szentgotthárd területén  

Engedélyezett álláshelyek száma: 12 fő 

 Ebből szakmai létszám. 12 fő  

Munkakör szerinti létszámkimutatás  

1 fő vezető gondozó – vezető beosztás  

11 fő gondozó  

 C-2./ Kistérség területén  

Engedélyezett álláshelyek száma: 4 fő  

Ebből → Szakmai létszám: 4 fő  

Munkakör szerinti létszámkimutatás  

4 fő gondozó  

D./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

Engedélyezett álláshelyek száma: 2 fő  
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Ebből → Szakmai létszám: 2 fő  

Munkakör szerinti létszám kimutatás  

2 fő gondozó  

E./ Támogató Szolgálat  

Engedélyezett álláshelyek száma: 5 fő  

Ebből szakmai létszám: 5 fő  

 

Munkakör szerinti létszámkimutatás 

1 fő terápiás munkatárs 

3 fő gondozó 

1 fő személyszállító gondozó (gépkocsivezető) 

 

F./ Közösségi Pszichiátriai Alapellátás 

Engedélyezett álláshelyek száma: 3 fő 

Ebből szakmai létszám: 3 fő 

Munkakör szerinti létszámkimutatás 

2 fő gondozó – 8 órában foglalkoztatva 

2 fő gondozó – megbízási szerződés keretében heti 20 órában 

A közösségi koordinátori feladatokat a támogató Szolgálat terápiás munkatársa kapcsolt munkakörben 

látja el. 

 

6. A VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI EGYSÉGEIBEN NEVESÍTETT 

MUNKAKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK  

 

6. 1. Az intézmény vezető beosztású alkalmazottaira vonatkozó szabályozás  

6. 1. 1. Az intézmény vezetőjének feladat- és hatásköre  

 

A./ Valamennyi szervezeti egységre vonatkozó feladatok  

1. Elvégzi valamennyi szervezeti egység szakmai irányítását.  
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2. Felelős a központ egészének működéséért, a gondozási munka színvonaláért, a munkafeltételek 

biztosításáért.  

3. Gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén 

autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és 

működtetéséről.  

4. Gondoskodik a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, 

gazdaságos és hatékony működésről, olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az 

elkötelezettséget, a szervezti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének 

biztosítására.  

Gondoskodik olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot és megfelel a 

hazai és közöségi szabályoknak, továbbá arról, hogy a szervezeti egységek vezetői tisztában legyenek 

a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani 

a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.  

Gondoskodik az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért.  

Feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetőleg intézkedési joga van.  

Jogosult az intézmény költségvetési előirányzatai, vagyoni és más forrásai felett – a jóváhagyott 

költségvetésben meghatározottak szerint – rendelkezni, azok terhére, illetve javára kötelezettséget 

vállalni, utalványozni a közös önkormányzati hivatal, pénzügyi irodavezetőjének ellenjegyzésével.  

5. Elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, a 

szervezeti egységekre vonatkozó szakmai programot és kiadmányozza az intézmény működéséhez 

szükséges szabályzatokat.  

6. Kidolgozza az intézmény költségvetési, fejlesztési és rekonstrukciós tervét, továbbá az Idősek 

Klubja házirendjét, valamint a dolgozók munkaköri leírását, ellátja a személyzeti feladatokat.  

7. Tanulmányozza az új képzési formákat, az új gondozási módszereket, figyelemmel kíséri az ezzel 

kapcsolatos munkát és intézkedéseivel segíti a kliensek közösségbe való beilleszkedését, biztosítja 

érdekvédelmüket.  

8. Értékeli az intézmény működési mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák és a finanszírozási 

szerződésekben foglaltak betartását, és ezek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.  

9. Gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogköröket az intézmény valamennyi dolgozója felett.  

10. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi az intézmény egyes egységeinek szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltak szerinti munkáját, továbbá a munkafegyelem és az etikai követelmények 

betartását.  

11. Bérgazdálkodási, utalványozási és kiadmányozási jogkörrel rendelkezik.  

12. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és megteszi a szükséges intézkedéseket.  
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13. A rendkívüli eseményeket jelenti az ezzel kapcsolatos jogszabályoknak és utasításoknak 

megfelelően. 

14. Az intézményi ellátások igénybevételének lebonyolítását kontrollálja.  

15. Biztosítja az egyes ellátások közötti koordinációt. 

16. Kapcsolatot tart a szociális társintézményekkel, egészségügyi, gyógyintézményekkel, valamint az 

ellátásokat igénybevevők hozzátartozóival.  

17. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a felügyeleti szerv vezetőjének.  

18. Ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogokat, gazdasági feladatokat és a 

felügyeleti szerv által meghatározott egyéb feladatokat.  

19. Közvetlenül az intézményvezető hatásköre a rendelkezési jogkör/kötelezettség vállalás, 

utalványozás gyakorlása. 

20. Az intézményvezetői jogkörből nem ruházható át az intézmény éves gazdálkodási tervének 

megállapítása, továbbá a munkáltatói jogok gyakorlása.  

21. Szükség szerint részt vesz a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, ellátását, ezek 

értékelését tárgyaló testületi üléseken. (Képviselő-testületi, társulási, bizottsági ülések, értekezletek, 

stb.)  

22. Kinevezi: 

- általános helyettesét, aki távollétében az intézmény vezetését és képviseletét ellátja.  

- a szervezeti egységek szakmai vezetőit, akik egységek közvetlen napi irányítását végzik.  

23. Iránymutatást, állásfoglalást ad a szakfeladatok vezetőinek, munkatársainak.  

24. Folyamatosan gondoskodik a szakalkalmazottak szakmai képzéséről, továbbképzéséről a 

konzultációs és kontroll lehetőségekről, a szupervízió megteremtéséről.  

25. Munkaértekezletet tart.  

26. Az intézményvezető-helyettes távolléte esetén ellátja annak helyettesítését.  

 

B./ Idősek Klubjára vonatkozó feladatok  

 

1. Figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti az ellátottak fizikai és pszichés ellátását, szabadidős 

tevékenységeik szervezését, közösségbe való beilleszkedésüket és biztosítja érdekvédelmüket.  

2. Ellenőrzi az előírt dokumentációk naprakész állapotát. (törzskönyv, alapnyilvántartás, 

eseménynapló, étkezők nyilvántartása, stb.)  

 

C./ Házi segítségnyújtással összefüggő feladatok  
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1. Gondoskodik arról, hogy a gondozásba vett személy egészségi, fizikális állapotának megfelelő, a 

megállapodásban rögzített folyamatos gondozása biztosítva legyen.  

2. Elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát és megállapítja az ellátást igénylő gondozási 

szükségletének mértékét.  

3. Szükség esetén megállapodást köt a társadalmi gondozóikkal, munkájuk arányában megállapítja a 

tiszteletdíj mértékét.  

4. Ellenőrzi az előírt dokumentációk naprakész állapotát. (alapnyilvántartás, tevékenységi napló stb.)  

 

D./ Étkeztetésre vonatkozó feladatok  

1. Megszervezi a főzőhelyről az étkeztetést és gondoskodik arról, hogy a rászorulókhoz eljusson a napi 

egyszeri főtt étel.  

2. Ellenőrzi az előírt dokumentációk naprakész állapotát. (étkezők nyilvántartása, alapnyilvántartás, 

stb.)  

 

E./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő feladatok 

1. Gondoskodik arról, hogy krízishelyzetben a szolgálatot teljesítő gondozónő a lehető legrövidebb 

időn belül a segítségnyújtást kérő lakására érkezzen, és a krízishelyzetet elhárítsa.  

2. Ellenőrzi a megállapodásban foglaltak megvalósulását, az előírt dokumentációk naprakész állapotát. 

(riasztási jegyzőkönyvek, havi jelentések, stb.) 

 

F./Támogató Szolgáltatásra vonatkozó feladatok  

1. Biztosítja a fogyatékkal élő személyek igényeinek megfelelő szolgáltatást, annak érdekében, hogy 

társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél teljesebb mértékben, 

lakókörnyezetükben valósuljon meg.  

2. Ellenőrzi az előírt dokumentációk naprakész állapotát. (gondozási tervek, menetlevelek, stb.)  

 

G./ Közösségi Pszichiátriai alapellátásra vonatkozó feladatok  

1. Gondoskodik arról, hogy a közösségi pszichiátriai ellátás keretében gondozott betegek integrált és 

teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek 

érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a beteg otthonában, illetve 

lakókörnyezetében biztosítja.  

2.  Ellenőrzi az előírt dokumentációk naprakész állapotát. (gondozási tervek, stb.) 
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6. 1. 2. A terápiás munkatárs (klubvezető) feladat és hatásköre  

Felelős: a klub működéséért, a gondozási munka színvonaláért.  

Feladata: Az Idősek Klubja tagjai részére a fizikai ellátás, a pszichés gondozás biztosítása, a 

foglalkoztatás szervezése, valamint a klub vezetésével járó adminisztrációs munka elvégzése.  

 Elkészíti a klub gondozási tervét és gondoskodik annak megvalósításáról. 

 A szociális étkeztetés biztosításával kapcsolatban a helyben étkező klubtagok részére: 

a) gondoskodik az élelem megrendeléséről (reggeli, ebéd) 

b) vezeti az étkezők nyilvántartását.  

c) biztosítja a kulturált étkezés lehetőségeit.  

 Segítséget nyújt a klubtagok személyi higiénéjének biztosításához (fürdetés, 

ruházat tisztántartása, stb.)  

 Háziorvos utasításainak megfelelően ellátja és gyógyszereli az ellátottakat.  

 Megszervezi a beteg klubtársak látogatását.  

 Gondoskodik a klub helyiségeinek rendben tartásáról, a higiénés előírások 

betartásáról.  

 Szervezi és irányítja a foglalkoztatásokat a tagok személyiségének 

figyelembevételével, biztosítja a hasznos és értelmes időtöltést.  

 Az igénybe vett szolgáltatások figyelembe vételével megállapítja a tárgyhavi 

térítési díjakat, számláz és a tárgyhónapot követő hó 10-ig a befizettetésről 

gondoskodik. 

 Vezeti a törzskönyvet, az alapnyilvántartást, a látogatási és eseménynaplót, 

gondoskodik a napi jelentési kötelezettség teljesítéséről 

 Felelős valamennyi szervezeti egység leltárjáért, az ésszerű és takarékos 

anyaggazdálkodásért, a társadalmi tulajdon védelméért.  

 Munkája során az idős emberekkel szemben segítőkész, együtt érző és tapintatos 

magatartást tanúsít, és azt követeli meg kollégáitól is.  

 Feladata körében végzett tevékenységről rendszeresen beszámol az intézmény 

vezetőjének.  

 Gondoskodik a klubban a házirend betartásáról. 

 Szervezi a gondozónők napi munkáját, elkészíti a dolgozók tárgyhavi munkarendjét és az éves 

szabadságolási ütemtervét.  

 Elvégzi a klubtagságot igénylők felvételével kapcsolatos adminisztrációs teendőket.  

 Szükséglet és igényfelmérést végez az ellátásban 

 Részt vesz a pályázatok elkészítésében és megvalósításában.  

 Prevenciós ellátásokhoz való hozzáférést, felvilágosító előadásokat, életmódbeli tanácsadást 

szervez. Segíti a pszichés problémák kezelését. 

 Gondoskodik a tűz és munkavédelmi szabályok betartásáról. 

 Távollétében feladat és hatáskörét egyrészt az általa kijelölt gondozó, másrészt a szociális 

étkeztetés asszisztense látja el. 

 

6. 1. 3. Vezető gondozó feladata és hatásköre 

Felelős: a házi és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai egységek működéséért, a gondozási 

munka színvonaláért. 

 

Feladata:  
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 Házi segítségnyújtást igénylők számára saját lakókörnyezetben a megállapított gondozási 

szükségletnek megfelelő időtartamban a komplex gondozás feltételeit megszervezi 

koordinálja.  

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők számára a krízishelyzetek elhárításához 

szükséges feltételeket megszervezi (diszpécserközpont, készenléti ügyeleti rendszer 

működésével)  

 Napi szinten megszervezi a szociális gondozók munkabeosztását, szakmai segítséget nyújt a 

problémák kezeléséhez.  

 A helyszínen kivizsgálja az intézményhez benyújtott, illetve bejelentés alapján érkezett 

kérelmeket, jelzéseket. Az intézményvezető akadályoztatása esetén elvégzi az ellátást 

igénylők gondozási szükségletének vizsgálatát, a kérelmeket a csatolandó nyilatkozatokkal 

együtt döntéshozatalra előkészíti az intézményvezető részére.   

 Alkalmazza és vezeti a hatályos jogszabályokban és a megállapodásban előírt kötelezően 

vezetendő dokumentációt.  

 Ellenőrzi a szociális gondozónők tevékenységnaplóját, hiányosságok esetén pótoltatja azokat.  

 Ellenőrzi az ellátottak segítési és gondozási óráinak havi zárásait.  

 Az igénybe vett szolgáltatások figyelembe vételével megállapítja a tárgyhavi térítési díjakat, 

számláz és a tárgyhónapot követő hónap l0-ig a befizettetésről gondoskodik.  

 Elkészíti a szervezeti egységek dolgozóinak tárgyhavi munkarendjét és az éves szabadságolási 

ütemtervet.   

 Ellenőrzi és egyezteti a riasztási napló és a diszpécserközpontba érkező segélyhívásokat a 

riasztási jegyzőkönyvekkel. Elkészíti a riasztási jegyzőkönyvek alapján a havi jelentést. 

 Elkészíti az éves szakmai beszámolókat, statisztikai jelentéseket, normatíva és ténylegesen 

teljesített feladatmutató elszámolásokat.  

 A fenntartó részére határidőre elkészíti az adatszolgáltatáshoz szükséges jelentéseket.   

  Folyamatosan ellenőrzi a műszaki rendszer állapotát, megszervezi a készülékek fel, illetve 

leszerelését, szükség szerinti karbantartását.  

 Aktívan részt vesz az általa vezetett szolgáltatások szakmai programjainak előkészítésében.  

 Gondoskodik a napi, a havi, a féléves és az éves jelentési kötelezettségek teljesítéséről 

 Távollétében feladat és hatáskörét szakmai munka vonatkozásában az általa kijelölt gondozó, 

vezetői feladatok vonatkozásában a klub terápiás munkatársa látja el.  

 

6. 1. 4. Intézményvezető helyettes, terápiás munkatárs (szolgálatvezető, közösségi koordinátor) 

feladat és hatásköre   

Felelős: Az intézményvezető helyettesi feladatok valamint a Támogató Szolgálat és a Közösségi 

Pszichiátriai alapellátás szakmai egységek működéséért, a szolgáltatások koordinálásáért.  

Feladata:  

 Az intézményvezető távollétében ellátja az intézmény vezetését, képviseletét.  

 Figyelemmel kíséri a jogszabályok változásait, ezekről rendszeresen tájékoztatja az 
intézmény egységeinek vezetőit.  

 Figyelemmel kíséri az intézmény működését érintő pályázati lehetőségeket, felelős a 
pályázatok elkészítéséért, a megvalósult projektek szakmai beszámolójának 
elkészítéséért.  

 Felelős az éves statisztikai jelentések elkészítéséért.  

 Rendszeresen részt vesz képzéseken, továbbképzéseken, s az ott megszerzett 
ismereteket, információkat beépíti napi munkavégzésbe.  

 Felelős a számlázási programmal kapcsolatos változások elkészítéséért, folyamatosan 
kapcsolatot tart a Számadó Kft-vel.  
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 Az intézményvezető távolléte esetén ellátja annak helyettesítését.  
 Napi szinten megszervezi a gondozók munkabeosztását, a beérkező igények alapján ütemezi a 

szállítások lebonyolítását. 

 Fogadja az intézménybe érkező fogyatékkal élő személyeket és pszichiátriai betegeket, illetve 

hozzátartozóikat, információt szolgáltat, tanácsokat ad.  

 Alkalmazza és vezeti a hatályos jogszabályokban és a szakmai ajánlásokban előírt kötelezően 

vezetendő dokumentációt.  

 Elkészíti a szervezeti egységek munkatársainak tárgyhavi munkarendjét és az éves 

szabadságolási ütemtervet.  

 Kontrollálja a szakmai egységek gondozóinak gondozási naplóit, a feltárt hiányosságokat 

korrigáltatja.  

 A szolgáltatások számítógépes nyilvántartása alapján elkészíti a tárgyhavi teljesítmények 

összesítését, feladategységek meghatározását.  

 Az igénybe vett szolgáltatások figyelembe vételével megállapítja a tárgyhavi térítési díjakat, 

számláz és a tárgyhónapot követő hónap 10-ig a befizetésről gondoskodik.  

 Elkészíti az éves szakmai beszámolókat, statisztikai jelentéseket, a ténylegesen teljesített 

feladatmutató elszámolásokat.  

 A fenntartó részére határidőre elkészíti az adatszolgáltatáshoz szükséges jelentéseket.  

 Megszervezi és ütemezi a pszichiátriai betegek csoportfoglalkozásait. 

 Elkészíti és értékeli a gondozottak gondozási tervét. 

 Elkészíti a tárgyhavi üzemanyag-elszámolásokat.  

 Összehangolja a közösségi gondozók munkáját, megszervezi és vezeti az 

esetmegbeszéléseket.  

 Aktívan részt vesz az általa vezetett szolgáltatások szakmai programjainak előkészítésében.  

 Folyamatosan kapcsolatot tart a pszichiátriai gondozóval valamint a munkacsoport tagjaival.  

  

6. 2. Az intézmény nem vezető beosztású alkalmazottaira vonatkozó szabályozás  

6. 2.1. Az asszisztens feladat és hatásköre  

 A szociális étkeztetés szakmai egység működtetésével kapcsolatosan felmerülő teljes körű 

szakmai munka elvégzése (ebédek megrendelése, lemondása, havi összesítések elkészítése, 

stb)  

 Ellátja az intézményvezető által meghatározott adminisztrációs munkát (gépelések, 

levelezések, stb.)  

 Vezeti a KIRA rendszert. 

 A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos iratok, a havi 

adatszolgáltatások és jelentések elkészítése (dolgozói távollétek, változóbér, stb.)  

 Szociális étkeztetést igénylők felvételi eljárásainak előkészítése. (kérelem, nyilatkozatok, 

megállapodások stb.)  

 A szolgáltatást igénybevevők tárgyhavi személyi térítési díjainak kiszámolása, számlázás és 

befizettetés a tárgyhót követő hónap 10-ig.  

 Házipénztár működtetésével kapcsolatos pénztárosi  feladatok ellátása (ellátmányok 

elszámolása, felvétele, stb.) 

 Megrendelések előkészítése. Beérkezett anyagok szállítólevél vagy számla alapján történő 

ellenőrzése.  

 Számlák kötelezettségvállalás szerinti előkészítése, határidőre történő leadása a pénzügyi 

iroda részére.  

 Az étkeztetést biztosító gépjármű üzemanyag-elszámolásainak elkészítése  

 Intézményi leltárak, selejtezések adminisztrációs dokumentumainak előkészítése.  

 Átruházott jogkörben ellátja az intézmény tűz és munkavédelmi megbízotti feladatait.  

 Gondoskodik az étkeztetéssel kapcsolatosan kötelezően vezetendő dokumentumok naprakész 

vezetéséről.  
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 Határidőre elkészíti a szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatásokat, statisztikai jelentéseket, 

normatíva elszámolást.  

 Kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájával. 

6. 2. 2. Gondozók feladat és hatásköre  

 Munkakörüknek megfelelőn végzik a komplex gondozási tevékenységet a nappali idősek 

klubjában, a házi segítségnyújtásban, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, a támogató 

szolgáltatásban és a közösségi pszichiátriai alapellátásban. 

 Szakmai munkájukat az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, szakfeladatonkénti bontásban 

szabályozott szakmai feladatok, tartalmak alapján kötelesek ellátni.  

 Naprakészen vezetik a munkakörükhöz kapcsolódó kötelezően vezetendő dokumentációkat, 

tevékenységi naplókat, határidőre elkészítik a tárgyhavi összesítéseket. 

 A térítésköteles szolgáltatások vonatkozásában aktívan részt vesznek a tárgyhavi személyi 

térítési díjak beszedésében.  

 Felelősek a munkakörükhöz, munkavégzésükhöz kapcsolódó anyagi és eljárásjogi 
szabályok ismeretéért, a változások, módosítások folyamatos figyelemmel kíséréséért 
(önképzés) és az abban foglaltak szakszerű és gondos alkalmazásáért, betartásáért és 
betartatásáért. Részt vesznek szakmai programok előkészítésében és 
megvalósításában.  

 Idősek Klubja gondozói → a klubtagok részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtanak. Gondoskodnak a klub 

házirendjének betartásáról, a klub helyiségeinek tisztántartásáról. Élelmezési tevékenységgel 

összefüggő feladatok ellátása, ételminta elrakása.  

Tevékenységüket közvetlenül a terápiás munkatárs irányításával végzik. Felelősek a 
klubvezető munkájának segítéséért.  
Távolétükben feladataikat, hatáskörüket és jogkörüket a klub, helyettesítéssel 
megbízott gondozója látja el.  

 

 Házi segítségnyújtás gondozói → elvégzik az ellátott körüli alapvető segítői, gondozási, 

ápolási feladatokat. (tisztálkodás segítése, ruházat és környezet tisztántartása, bevásárlás, 

gyógyszerfelíratás, kiváltás, adagolás, hivatalos ügyintézés, emberi kapcsolatok ápolása, 

étkezésben való segédkezés, stb.)  

Tevékenységüket közvetlenül a házi segítségnyújtás vezető gondozójának 
irányításával végzik. Felelősek a házi segítségnyújtás szakmai vezetője munkájának a 
segítéséért. Távollétükben feladataikat, hatáskörüket és jogkörüket a szakmai egység 
vezető által kijelölt gondozó látja el.  

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás gondozói →  diszpécserközpont ügyeletének a 

biztosítása, segélyhívások esetén a szükséges intézkedések megtétele, készenlétis gondozónő 

értesítése. Tevékenységüket közvetlenül a házi segítségnyújtás vezető gondozójának szakmai 

irányításával végzik. A készenlétis ügyeletes gondozó segélyhívás esetén a gondozott 

lakáskulcsával és a készenléti táskával 30 percen belül a riasztás helyszínére érkezik. 

Felelősek az ellátott személy segélyhívása esetén a helyszínen történő haladéktalan 

megjelenésért és a szükséges intézkedések megtételéért. A gondozott házi gondozójával 

folyamatosan kapcsolatot tartanak. Távollétükben feladataikat, hatáskörüket és jogkörüket a 

jelző és a házi segítségnyújtás szakmai egységek megbízott gondozója látja el.  

 Készenléti ügyeletes gondozó →  A diszpécserközpont ügyeletesének jelzését követően a 

gondozott lakáskulcsával és a készenléti táskával 30 percen belül köteles a riasztás helyszínére 

érkezni, és a szükséges intézkedéseket megtenni, riasztási jegyzőkönyvet elkészíteni.  
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 Támogató Szolgálat gondozói →  a gyermekek óvodába és iskolába történő szállítása során 

ellátják a gyermekek szállítása közbeni felügyeletét, szükség szerinti gondozását. Személyi 

segítést igénylők esetében elvégzik az ellátott körüli alapvető gondozási, ápolási feladatokat.  

 Közösségi pszichiátriai alapellátás gondozói →  Ellátják a pszichiátriai betegek  közösségi 

gondozását és a pszicho-szociális rehabilitációt.  

  

6. 2. 3. Gépkocsivezetők feladat és hatásköre 

A gépkocsivezetők tevékenységüket az adott szervezeti egység vezetőjének irányításával végzik. 

 Támogató Szolgálat személyszállító gondozója (gépkocsivezetője) →  Feladata a súlyosan 

fogyatékosok részére a szállítási igények kielégítése a szentgotthárdi kistérség közigazgatási 

területén.  Szociálisan rászorult és nem rászorult sérült gyermekek szállítása a kijelölt 

intézményekbe. (óvoda, iskola) 

 Idősek Klubja gépkocsivezetője →  Feladata egyrészt az étkeztetésben részesülő városrészen 

élők ebéddel történő ellátása, másrészt az Idősek Klubjában ellátottak étkeztetésének 

biztosítása, szervezeti egységek gondozóinak munkaterületre történő szállítása.  

A gépkocsivezetők felelősek 

 A gépkocsik műszaki állapotáért, a műszaki állapot megőrzéséért, a gépjármű üzembiztos 

állapotáért.  

  KRESZ szabályainak betartásáért  

 Menetlevelek, szállítási adatlapok szabályszerű vezetéséért 

 A gépjárművek napi karbantartásának, tisztántartásának elvégzéséért.  

 Erkölcsileg és anyagilag felelősek a rájuk bízott gépjárművek épségéért, tartozékaiért, 

felszereléséért.  

 A gépjárművezetésen felül maradt idejükben részt vesznek az intézményi karbantartás, 

környezetrendezés feladataiban.  

 

 6. 2. 4. Takarító feladat és hatásköre  

 Feladata →a Városi Gondozási Központ helyiségeiben a higiénés rend biztosításával 

kapcsolatos teendők ellátása.  

 Segédkezik az Idősek Klubjában a reggeliztetésnél és az ebédeltetésnél. (tálalás, mosogatás, 

stb.) 

 Elvégzi az intézményi ruhák mosását, vasalását. (törülközők, asztalterítők, köpenyek, stb.)  

 

6. 2. 5. Gondnoki feladatokkal megbízott – gépkocsivezető feladat és hatásköre 

 Feladata →  

- Fűtési idényben a fűtés zavartalan biztosításának figyelemmel kisérése (radiátorok ellenőrzése, 

kapcsolattartás a Távhő Szolgálat munkatársaival, stb.) 

- nyári-őszi időszakban a park illetve az intézmény környezetének rendben tartása (fűnyírás, lehullott 

levelek összetakarítása, járdák tisztítása, stb.)  

- téli időszakban: hóeltakarítás, csúszásmentesítés  

 Intézményi kerékpárok karbantartása 

 Folyamatosan elvégzi az Idősek Klubja és a Támogató Szolgálat gépkocsivezetőinek 

helyettesítését.  
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6. 2. 6. Orvos  

 A közösségi pszichiátriai alapellátásban az orvosi konzultánsi feladatokat a pszichiáter szakorvos 

vállalkozói szerződés keretében látja el.  

 

6.2.7. Általános ügyintéző feladata  

 

Tevékenységét közvetlenül a klub terápiás munkatársának irányításával végzi. Ügyintézői feladatai 

körében ellátja azintézmény működésével kapcsolatos ügykezelési feladatokat, ennek keretében 

gépelési, adatrögzítési feladatokat végez. Elvégzi a postaküldeményekkel kapcsolatos feladatokat. 

Vezeti mindazokat a nyilvántartásokat, melyek vezetésével az intézményvezető megbízza.  

Távollétében feladatait, hatáskörét és jogkörét a szociális étkeztetés asszisztense látja el.  

A Városi Gondozási Központban foglalkoztatott dolgozók feladatainak részletes leírását a névre, 

beosztásra és mukakörre szóló „MUNKAKÖRI LEÍRÁS” tartalmazza. Az alkalmazottak felelősek a 

munkaköri leírásukban meghatározott feladatok teljesítéséért.  

A központ valamennyi főfoglalkozású dolgozójának alkalmazásánál erkölcsi bizonyítvány 

beszerzése szükséges.  

A foglalkoztatás feltétele a Rendelőintézet Szentgotthárd, Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat által 

kiadott „ALKALMAS” elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény megléte.  

 

Az intézmény részlegei között a dolgozók – tekintettel arra, hogy az intézmény egységes szervezetet 

képvisel – a nélkül helyezhetők át egyik szakfeladatról a másikra végzettségüknek megfelelő 

munkakörbe, hogy arra a kirendelés szabályai érvényesek lennének.  

Ezt a módszert szükséges időnként alkalmazni más munkafeladatok begyakorlására, tapasztalatok 

gyűjtésére, a kiégés elkerülését ez által is biztosítva.  

 

7. A VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLTAL MŰKÖDTETETT 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FELADATA, MUNKARENDJE, FELADATMUTATÓK, 

TELJESÍTMÉNYMUTATÓK MEGNEVEZÉSE ÉS KÖRE, HELYETTESÍTÉSEK RENDJE.  

 

7. 1. A Városi Gondozási Központ alapszolgáltatásainak feladata  

A Városi Gondozási Központ a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében az 

alapszolgáltatások működtetése céljából fenntartott intézményben valósítja meg feladatait.  

Az intézményben folyó gondozási tevékenységen az intézmény szolgáltatását, igénybevevő személy 

részére nyújtott olyan fizikai mentális életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során a jogosult 

szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a 

hiányzó vagy korlátozottan meglévő testi, szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.  
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Az intézmény általános feladatai 

A forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítése és erősítése, családcentrikus szemlélet kialakítása, 

szociális és mentálhigiénés problémák feltárása és azokra adekvát válasz adása.  

Megelőző tevékenység végzése, segítésnyújtás a családon belüli krízishelyzetek feloldásához, 

gondozás a család belső viszonyainak, külső kapcsolatainak feltárásával, erősítésével.  

Szociális és mentálhigiénés, valamint egyéb életkörülmények vizsgálata, a tényleges szükségletek 

feltárása, kutatása, az egyének, családok, csoportok, közösségek, a családok érdekeinek védelme.  

Szociális munkás és szociális gondozó - ápoló hallgatók gyakorlati képzése, tereptanár vezetésével.  

Költségvetési előirányzatok rendeltetésszerű felhasználása, koordinálása, ellenőrzése.  

Bér- és munkaerő-gazdálkodás végzése, személyi és tárgyi (dologi) feltételek biztosítása az intézmény 

működéséhez.  

A./ Szociális étkeztetés feladata  

A szociálisan rászorult személyek részére naponta egy adag meleg ebéd biztosítása és szükség szerint 

szállítása. 

Ki részesülhet étkeztetésben? 

Az aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai, illetve szenvedélybetegsége vagy 

hajléktalansága miatt önmaga vagy eltartottja részére átmeneti vagy tartós jelleggel a napi egyszeri 

meleg étkeztetésről gondoskodni nem tud.  

 

A jogosultsági feltételek részletes szabályait Szentgotthárd Város Önkormányzata rendeletben 

szabályozta. A szolgáltatás térítésidíj köteles. 

  

B./ Házi segítségnyújtás feladata  

Saját lakókörnyezetben az önálló életvitel fenntartásának a segítése olyan idős, illetve egészségi 

állapotuk és önkiszolgálási képesség hiánya miatt rászoruló személyek számára, akik otthonukban 

önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és hozzátartozóik sem tudnak gondoskodni róluk. A házi 

segítségnyújtásban részesülő személy saját otthonában, megszokott lakókörnyezetében kapja meg az 

élethelyzeti sajátosságainak és gondozási szükségletének megfelelőtevékenységeket, szociális segítés 

vagy személyi gondozás keretében. 

Ki részesülhet házi segítségnyújtásban?  

Az akinek, fennálló gondozási szükségletének fokozata az intézményvezető és a háziorvos által 

megállapításra került.  

Házi segítségnyújtás a megállapodásban rögzített gondozási szükségletének megfelelő időtartamban 

nyújtható.  
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Házi segítségnyújtás keretében végzendő feladatok  

1.Szociális segítés keretében nyújtandó tevékenységek  

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés  

- a háztartási tevékenységben való közreműködés 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő 

segítségnyújtás.  

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.  

2. A személyi gondozás keretében nyújtandó tevékenységek  

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 

-gondozási és ápolási feladatok elvégzése  

- a háztartási segítségnyújtás  

- és a szociális segítés keretében végzett feladatok.  

Házi segítségnyújtás keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek:  

a) személyi gondozás keretében → gondozás és háztartási segítségnyújtás  
b) szociális segítés keretében → háztartási segítségnyújtás.  

A szolgáltatás térítésidíj köteles.  

 

C./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladata  

Az önálló életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzetek elhárítása, az igénybevevők 

biztonságérzetének erősítése, a szükséges segítségnyújtás minél gyorsabb biztosítása a súlyosabb 

helyzetek megelőzése érdekében.  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elem → 

felügyelet.  

Ki részesülhet jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban? 

Az aki, szociálisan rászorultnak tekinthető  

 aki egyedül él és életkora 65 év felett van,  

 aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg  

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

beteg, ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát  

 Akik szellemi állapotuk alapján alkalmasak arra, hogy kezeljék a segélyhívó készüléket.  

A szolgáltatás térítésidíj köteles.  
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D./ Nappali Idősek Klubja feladata  

A hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények 

között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának elkerülése, a tétlenség kóros következményeinek 

megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kisérése és javítása, higiénés szükségleteinek 

biztosítása.  

Az Idősek Klubja keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek:  

-tanácsadás,  

- készségfejlesztés  

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás  

- esetkezelés  

- felügyelet 

- gondozás és  

- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.  

 

Ki kérheti felvételét az Idősek Klubjába?  

Az aki,  

 szociális és mentális támogatásra szorul  

 önmaga ellátására képes vagy részben képes időskorú,  

 18. életévét betöltött személy, aki egészségi állapota alapján mentális támogatásra szorul  

 

A klub által nyújtott szolgáltatások  

 Napi kétszeri étkezés lebonyolítása (reggeli, ebéd)  

 Tisztálkodási, mosási lehetőség  

 Hasznos és szórakoztató szabadidős programok  

 Tanácsadás, érdekvédelem  

 Szociális ügyek intézése  

Térítési díj köteles szolgáltatás.  

 

E./ Támogató Szolgálat feladata  

A fogyatékkal élő személyeknek személyi segítés nyújtása annak érdekében, hogy társadalmi 

integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél teljesebb mértékben lakókörnyezetükben 

valósuljon meg. Ez magába foglalja a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését és a lakáson belüli 

speciális segítségnyújtást, valamint az információnyújtást, tanácsadást.  

 

A támogató szolgálttás keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek  
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• gondozás  

• készségfejlesztés  

• tanácsadás  

• szállítás  

• felügyelet  

• gyógypedagógiai segítségnyújtás  

• háztartási segítségnyújtás  

• esetkezelés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.  

 

Ki részesülhet támogató szolgáltatásban?  

Az aki, egyedül vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes súlyos 

fogyatékossággal élő, látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, halmozottan sérült, illetve autista személy.  

Súlyosan fogyatékos személynek tekinthető  

 A fogyatékossági támogatásban  

 Vakok személyi járadékában illetve  

 Magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy  

A személyi segítés és a szállítási szolgáltatás térítési díj köteles, az információnyújtás, tanácsadás 

térítésmentes szolgáltatás.  

 

F./ Közösségi pszichiátriai alapellátás feladata  

A közösségi pszichiátriai alapellátást a Városi Gondozási Központ a Fővárosi Önkormányzat 

Pszichiátriai betegek Otthonával kötött együttműködési megállapodás keretében biztosítja.  

A szolgáltatás segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára problémáik megoldásában, meglévő 

képességeik és készségeik megtartásában illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó 

konfliktusok feloldásában, a szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyei ellátáshoz való 

hozzájutásukban, az ellátott céljainak megfogalmazásában és megvalósításában.  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek: 

- tanácsadás 

- esetkezelés 

- készségfejlesztés 

- gondozás 
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- megkeresés – szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai  

 Állapot és életviteli felmérés  

 Problémaelemzés, probléma megoldás  

 Készségfejlesztés  

 Pszicho-szociális rehabilitáció  

 Ügyintézés  

 Speciális stratégiák  

 Egyéni esetkezelés  

 Szociális munkacsoportokkal  

 Természetes támogató háló feltérképezése  

 

Ki részesülhet közösségi pszichiátriai alapellátásba? 

Azok a  

 Saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége 

ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális 

helyzetük javításában igényelnek segítséget.  

 A tüneteket mutató, de addig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar 

kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek  

 Szociális intézményben élő vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló pszichiátriai betegek, akik 

lakóhelyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek.  

Térítésmentes szolgáltatás. 

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátások iránti igényeket az intézmény vezetőjének kell 

benyújtani személyesen vagy postai úton.  

 

7.2. Feladatmutatók, teljesítménymutatók megnevezése és köre  

1. Nappali szociális ellátás – Idősek Klubja  

Férőhelyek száma: 60  

Ellátottak száma:  

 

2. Házi segítésnyújtás  

Gondozási körzetek száma: Szentgotthárd → 5 

    Kistérség → 3 

Ellátottak száma 

Személyi gondozásra befogadott ellátotti létszám: 108 fő  
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3. Szociális étkeztetés  

 

Ellátottak száma  

Igénybevevők létszáma maximum: 230 fő  

 

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

Kihelyezhető készülékek száma: 60 db  

Ellátottak száma  

Feladatmutató → a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma 

(Kötelező feladatmutató éves átlagban 40 jelzőkészülék)  

Feladategység → szociálisan rászorult személynél kihelyezett jelzőkészülék  

 

5. Támogató Szolgálat  

Szolgálat száma: 1  

Működési engedély alapján engedélyezett feladatmutató: 3315 feladategység. 

Ellátottak száma  

Feladatmutató → a befogadott, illetve teljesített feladategységek száma.  

(Kötelezően teljesítendő feladatmutató: 3000)  

1 feladategység → a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek 

segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a 

szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer.  

 

6. Közösségi Pszichiátriai alapellátás 

Szolgálat száma: 1 

Működési engedély alapján engedélyezett feladatmutató: 42 feladategység. 

Ellátottak száma:  

Feladatmutató →  a befogadott, illetve teljesített feladategységek száma  

(Kötelezően teljesítendő feladatmutató 40 fő)   
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1 feladategység →  a külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben, szolgáltatásban részesülő, a 

BNO 10 kódkönyv F 20-29, 31-32 vagy 40-42 diagnóziskódba tartozó ellátott.  

7. 3. A Városi Gondozási Központ munkarendje, munkaidő szabályozása  

A havi hivatalos munkaidő a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve alapján az intézmény 

valamennyi dolgozójára kiterjed. Ennek megfelelően a havi munkaórák száma 174 óra, a napi 

munkaidő 8 óra.  

 

A Városi Gondozási Központ folyamatosan működő intézmény.  

Az intézmény szervezeti egységeinek működési rendje  

 

A./ Szociális étkeztetés  

A vidéki igénylők részére munkanapokon, a szentgotthárdi igénylők és a házi segítségnyújtásban 

részesülők számára a hét, hét napján biztosított az ellátás.  

Munkarend: 7 óra 45 perctől – 16 óra 05 percig.  

 

B./ Házi segítségnyújtás  

A hét 7 napján – hétfőtől – vasárnapig folyamatosan hivatásos szociális gondozó által biztosított 

ellátás.  

Munkarend – hétköznap  

Délelőttös műszak:  6 órától – 14 óra 20 percig 

          7 óra 45 perctől – 16 óra 05 percig  

Délutános műszak:  14 órától – 22 óra 20 percig 

Éjszaka:   22 órától – 06 óra 20 percig 

Munkarend – szombat, vasárnap és ünnepnapokon  

Nappalos műszak: 6 órától – 18 óra 45 percig 

Éjszakás műszak: 18 órától – 06 óra 45 percig 

 

C./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

Folyamatosan üzemelő szolgáltatás. A szociális gondozók három műszakban, valamint készenléti 

ügyeleti rendszerben látják el a feladatot.  

Munkarend – hétköznap  
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Délelőttös műszak:  6 órától – 14 óra 20 percig 

   7 óra 45 perctől – 15 óra 45 percig  

Délutános műszak:  14 órától – 22 óra 20 percig 

Éjszakás műszak:  22 órától – 06 óra 20 percig  

 

Munkarend szombat, vasárnap és ünnepnapokon  

Nappalos műszak:  06 órától – 18 óra 45 percig  

Éjszakás műszak:  18 órától – 06 óra 45 percig 

 

Készenléti ügyelet munkarendje  

Szociális gondozó:  22 órától – 07 óra 45 percig  

Gépkocsivezető:  15 óra 45 perctől – másnap 07 óra 45 percig 

 

A folyamatos és zavartalan készenléti ügyeleti rendszer ellátásába szükség szerint az intézmény 

valamennyi szervezeti egységének szociális szakembere bevonható.  

 

D./ Nappali Idősek Klubja  

Engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő  

Folyamatos, heti 7 napos nyitva tartással üzemel – hétfőtől – vasárnapig.  

 

 

Munkarend: 7 óra 45 perctől – 16 óra 05 percig.  

Esetenként szükség szerint: 06 órától – 14 óra 20 percig 

    14 órától – 22 óra 20 percig 

    12 órától -  20 óra 20   

Gépkocsivezetők közül az egyik 9 óra 45 perctől – 18 óra 05 percig. 

 

E./ Támogató Szolgálat  

A hét öt napján – hétfőtől – péntekig biztosított ellátás.  
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Munkarend: 7 óra 45 perctől – 16 óra 05 percig. 

A szombathelyi speciális óvodába és iskolába történő szállítás esetén a gépkocsivezető és a kísérő 

gondozó munkarendje 6 óra 30 perctől 14 óra 50 percig tart.   

Munkaidőn túl, hétvégén és ünnepnapokon szállítási szolgáltatásra előzetes egyeztetés alapján kerülhet 

sor. Munkaidőn túl (délután és este), hétvégén és ünnepnapokon személyi segítést igénylők ellátását a 

házi illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban szolgálatot teljesítő gondozónő végzi. A 

szervezeti egység gondozói szükség szerint bevonhatók a házi segítségnyújtás hétvégi és ünnepnapi 

feladatellátásba.  

 

F./ Közösségi Pszichiátriai Alapellátás  

Munkanapokon hétfőtől – péntekig biztosított szolgáltatás  

Munkarend:  

7 óra 45 perctől – 16 óra 05 percig  

A közösségi gondozói feladatokat megbízási szerződés keretében, heti 20 órában ellátó 2 fő munkaidő 

beosztása:  

Hétfőtől péntekig napi 3 óra: 15 órától – 18 óráig  

Szombaton 5 óra: 9 órától - 14 óráig.  

 

A személyesen, telefonon, levélben, E-mailben történő igénybejelentést követő 5 munkanapon belül a 

közösségi munkacsoport gondozója előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró 

igénylőt.  

 

A Gondozási Központ alkalmazottainak feladatellátása a szervezeti egységek vezetői által 

összeállított és az intézményvezető által jóváhagyott tárgyhavi munkaidő-beosztás alapján 

történik.  

7. 4. Szervezeti egységek szakmai együttműködése, helyettesítések rendje  

Az egyes szervezeti egységek vezetőjének feladata a kistérség lakosságának körében felmerülő 

szolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése, valamint az intézmény által biztosított 

szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, 

szervezeti-vezetési feladatok ellátása.  

 

Helyettesítések rendje  

Napi helyettesítések a szervezeti egységek vezetőinek szóbeli megbízása alapján hosszabb időtartamú 

helyettesítések tartós távollétek esetén (táppénz, fizetés nélküli szabadság) az intézményvezető írásbeli 

megbízása alapján történik.  
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Az SZMSZ-ben rögzített munkaköröket betöltő alkalmazottak egymás helyettesítését az 

alábbiak szerint kötelesek ellátni 

● Az intézményvezető helyettese → intézményvezető helyettes – Támogató Szolgálat terápiás 

munkatársa 

● Klub – terápiás munkatárs  helyettese: a szervezeti egység megbízott gondozója és a szociális 

étkeztetés asszisztense 

● Vezető gondozó helyettese → a szervezeti egység megbízott gondozója, intézményvezető és a klub 

terápiás munkatársa  

● Az intézményvezető – a Támogató Szolgálat terápiás munkatársának helyettese →  az 

intézményvezető és a Közösségi Pszichiátriai Alapellátás megbízott főfoglalkozású gondozója.  

● A szociális étkeztetés asszisztensének helyettese → a klub terápiás munkatársa 

● Az egyes szervezeti egységek gondozói 

- Klubgondozók helyettese → a szervezeti egységen belüli gondozókon kívül szükség esetén a házi 

segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás gondozói 

- A jelzős és a házigondozók helyettese →  a szervezeti egységen belüli gondozókon kívül szükség 

esetén a klub gondozók illetve a Támogató Szolgálat gondozói.  

- A Támogató Szolgálat gondozóinak helyettese → a Támogató Szolgálat terápiás munkatársa és a 

Közösségi Pszichiátriai Alapellátás főfoglalkozású gondozóin kívül szükség esetén a szervezeti 

egységek gondozói.  

Az egyes szervezeti egységek gondozói egymás helyettesítését adott szakfeladaton belül a szervezeti 

egységek vezetőivel való előzetes egyeztetés alapján végzik.  

●Gépkocsivezetők helyettese ↔ a gondnok/gépkocsivezető 

● Takarító helyettese → szolgálatot teljesítő gondozók  

● Általános ügyintéző helyettese → a szociális étkeztetés asszisztense 

A szervezeti egységek gondozói feladataikat a saját ellátási területükön kívül másik szakmai 

egységekben is kötelesek elvégezni az intézményvezető szóbeli vagy írásbeli megbízatása esetén. 

Az intézmény képviseletét az intézmény vezetője, távollétében az intézményvezető helyettes látja el.  

 

8. VEZETÉST SEGITŐ SZERVEK 

A munkahelyi demokrácia fokozott érvényesülése érdekében megfelelő feltételeket kell biztosítani a 

szolgáltatásokat igénybevevő kliensekkel, hozzátartozókkal és dolgozókkal való tanácskozáshoz.  

Az intézet színvonalas működésének fontos feltétele az intézeti demokrácia érvényesülése és állandó 

fejlesztése.  
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Nélkülözhetetlen a kliensek, hozzátartozók és dolgozók rendszeres tájékoztatása az intézmény 

működéséről, az eredményekről és hiányosságokról, az etikai helyzetről, illetőleg szükséges kikérni 

véleményüket az intézmény működését érintő fontosabb kérdések előtt.  

 

Ennek alapvető formái 

1. Közalkalmazotti Tanács 

2. Vezetői értekezlet 

3. Összdolgozói munkaértekezlet  

4. Csoportértekezletek 

1./ Közalkalmazotti Tanács 

a) Az intézet alkalmazásában álló közalkalmazottak 3 fős KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSOT  

választanak, amely a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak nevében 

gyakorolja a részvételi jogot.  

b) A Közalkalmazotti Tanácsot együttdöntési jog illeti meg a Közalkalmazotti Szabályzatban 

meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében.   

c) A Közalkalmazotti Tanács véleményezi: 

 az intézet gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét 

 az intézet belső szabályzatának tervezetét 

  a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét 

  a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket 

  az intézet munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.  

 

2./ Vezetői értekezlet 

 A vezetői értekezlet az intézményvezető tanácsadó szerveként működik.  

 Tagjai: 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettes – Támogató Szolgálat terápiás munkatárs 

 klub – terápiás munkatársa,  

 Vezető gondozónő 

 Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

 A vezetői értekezlet megtárgyalja: 

 az intézmény egészét érintő szervezési és működési kérdéseket 

 a klub gondozási tervét és értékeli annak teljesítését 

 a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket 

  az éves képzési és továbbképzési tervet 

 az etikai helyzetet 
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 továbbá mindazokat a kérdéseket, amelyeket az intézményvezető vagy a részvevők a vezetői 

értekezlet elé terjesztenek.  

 

Az intézményvezető a vezetői értekezletet havonta egy alkalommal, illetőleg szükség szerint hívja 

össze.  

3./ Összdolgozói munkaértekezlet  

a, Az intézményben a közvetlen munkahelyi demokrácia érvényesülése érdekében az intézményvezető 

szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart.  

b, Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti. 

c, Az értekezleten az intézet minden dolgozójának részt kell vennie. 

d, Az értekezlet az intézményvezető beszámolója alapján megtárgyalja: 

 az eltelt időszakban végzett munkát,  

 az etikai helyzetet 

 a következő időszak feladatait.  

c, Az értekezletről emlékeztető feljegyzést kell készíteni és az irattárban meg kell őrizni.  

f, Az olyan jellegű kérdésre, amire az intézményvezető az értekezleten nem adott választ, 8 napon 

belül írásban kell megválaszolni.  

4./ Csoportértekezletek 

A csoportértekezletet az intézmény szervezeti tagozódásának megfelelően szakmai egységek önálló 

értekezleteként kell megtartani.  

a) A csoportértekezlet megtárgyalja  

 a csoport eltelt időszakban végzett munkáját  

 az észlelt hiányosságokat és azok megszüntetésének módját 

 a munkafegyelmet  

 az etikai helyzetet 

 a csoport előtt álló feladatokat  

 a dolgozók javaslatait. 

b) az értekezletet szükség szerint, de legalább negyedévente hívják össze. 

c) Az értekezleten részt kell venni a csoport valamennyi dolgozójának, valamint annak a vezetőnek, 

akinek a hatáskörébe a csoport tartozik.  
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9. A SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 

 

I. sz. melléklet Szakmai Program 

II. sz. melléklet Házirend – Idősek Klubja   

III. sz. melléklet Munkaköri leírások  

IV. sz. melléklet Iratkezelési Szabályzat  

V. sz. melléklet Számviteli Szabályzat 

VI. sz. melléklet Pénzkezelési Szabályzat 

VII. sz. melléklet Anyaggazdálkodási Leltár és Selejtezési Szabályzat 

VIII. sz. melléklet Vagyonvédelmi Szabályzat 

IX. sz. melléklet Munkavédelmi Szabályzat 

X. sz. melléklet Tűzvédelmi Szabályzat 

XI. sz. melléklet Gépjármű Használati Szabályzat   

XII. sz. melléklet Közalkalmazotti Szabályzat  

XIII. sz. melléklet Vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzat  
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III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1./ Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartója, Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával lép hatályba.  

Az SZMSZ hatály kiterjed az intézmény székhelyére, az ellátottakkal kapcsolatos valamennyi 

tevékenységére és az intézményi jogviszonyban lévő valamennyi alkalmazottjára. 

2./Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a benne meghatározottak szerint készültek az 

intézmény más szabályzatai.  

 

3./ Az SZMSZ naprakészen tartásáról az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes 

gondoskodik.  

 

4./Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 2011. augusztus 18-án kelt érvényes SZMSZ 

hatályát veszti.  

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 01. 

 

 

 

Ropos-Csató Melinda     Fábián Béláné 

Közalkalmazotti Tanács nevében   intézményvezető 
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Z Á R A D É K 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati  Társulás Társulási Tanácsa, a 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. 

szám alatti VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT SZENTGOTTHÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁT Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. október 2-

án megtartott ülésen jóváhagyta.  

 

 

Társulási Tanácsi határozat száma: ………./2018.  

 

 

 

 

 

    Dr. Dancsecs Zsolt               Jegyző  
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Tárgy: Család- és Gyermekjóléti Központ két álláshely bővítése iránti 

kérelem. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanács 2018. október 02-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul 

a Tisztelt Társulási Tanácshoz (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

Mint az ismeretes (korábbi anyagok alapján) a Társulási tanács előtt, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló rendelet alapján a Család-és Gyermekjóléti Központ intézményének 2018. 

szeptember 01. időponttól kötelező feladatként iskolai-óvodai szociális segítő tevékenységet (új 

szolgáltatási elem) is el kell látni. A feladatot az intézménynek Szentgotthárd Járás területén 

elhelyezkedő köznevelési intézményekben (19 intézmény) szükséges biztosítani. 

 

Az intézmény felmérése alapján a feladatok ellátására a jelenlegi 9 fő álláshelyet 2 fővel kell emelni. 

A 2018. évi költségvetésbe a 2 fő bérfedezete tervezésre és elfogadásra került már a Társulási Tanács 

részéről, de az álláshelyek konkrét bővítése nem.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a helyi önkormányzatok általános működésének és 

ágazati feladatainak támogatására - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására 

központi támogatás is rendelkezésre áll. 

 

A fent leírtak alapján 2018. július hónapban már a hivatalos pályáztatási folyamatot az intézménynek 

el kellett indítani, hogy augusztus közepére - szeptemberre a megfelelő szakemberek az új 

szolgáltatást az intézmény keretein belül el tudják kezdeni. Az intézményben ezáltal a jelenlegi 

álláshelyek száma 2018. augusztus 16. időponttól a jelenlegi 9 főről 11 főre emelkedett. A két 

álláshelyből egyet sikerült betölteni 2018. szeptember 01. időponttal, a másik hely betöltése 

folyamatban. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Központ Szentgotthárd kérelmét megismerte és engedélyezi a jogszabályban előírt iskolai-óvodai 

segítő tevékenységre (új szolgáltatás) további 2 álláshely létesítését 2018. augusztus 16. időponttól. 

Az intézmény engedélyezett létszáma ezen időponttól 11 főre emelkedik. 

Határidő : azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor elnök 

      Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 21. 

 

         Huszár Gábor 

               elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 
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Ikt: 75-4/2018                                                

 

                                                          Tárgy: Kérelem – 2018. évi 2 fő iskolai – óvodai segítő  

                                                                        tevékenység - munkakör pályáztatása.   

 

 

Üi: Uhor Anita 

      intézményvezető  

 

Huszár Gábor – Polgármester Úr 

részére 

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

H – 9970 Szentgotthárd,  

Széll Kálmán tér 11. 
 

 

Tisztelt Cím! 
 

 

 

  Alulírott Uhor Anita a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményének 

intézményvezetője Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez azzal a 

Tiszteletteljes kéréssel fordulok, hogy a korábban már elfogadott 2 fő státusz növelést, továbbra is 

biztosítani szíveskedjen. 

  

A kérelem indoka: a 23/2018.sz. Képviselő - testületi határozata alapján történik. 

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvény, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló, végrehajtási rendelet hatálya értelmében, a 

kötelező jellegű iskolai  - óvodai szociális segítő tevékenységet  (új szolgáltatási elem) 2018. 09. 

01-től Szentgotthárd Járás közigazgatási területén, minden közoktatási – köznevelési 

intézményben (19 intézmény) biztosítani szükséges. Ehhez az előzetes felmérések alapján, a már 

meglévő intézményi státuszokat (9 fő) 2 fő -vel emelni kell a biztonságos feladatellátás miatt.  
 

Intézményünk részére az előzetes testületi, fenntartói döntések alapján, 2 fő státusz növelés 

biztosított (A mindenkori hatályos költségvetési törvény előírja a státusz növelést). Az erre 

vonatkozó költségvetési, főképp személyi jellegű kiadás, a nevezett gazdasági szervezet esetében 

rendelkezésre áll, az elfogadott 2018. évi intézményi költségvetés alapján.  
 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6. 

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

E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu 
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Tisztelettel tájékoztatom, hogy a lent említett törvény a feladatellátáshoz, annak tárgyi és személyi 

jellegű kiadásihoz állami támogatást biztosít:  

 

2017. évi törvény Magyarország 2018. évi Központi Költségvetéséről 

„2. melléklet a 2017. évi C. törvényhez 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 

n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 

 

ELŐIRÁNYZAT: 1 379,8 millió forint  

A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- 

és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenységet”. 

A fent leírtak alapján, 2018. 07 hónapjában már szükséges a hivatalos pályáztatási folyamat 

megkezdése, annak érdekében, hogy 2018. 09. 01-től ténylegesen is elkezdődhessen ezen szakmai 

feladat ellátás, és minél előbb szakképzettséggel bíró szakemberek legyenek képesek, az iskolai és az 

óvodai közösséget preventív vagy sürgősségi ellátásban részesíteni, intézményem feladatellátásának 

keretében.  

 

Tisztelettel kérem indokaim elfogadását és támogatását! 

 

 

Együttműködésüket köszönöm! 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. 06. 13.  

 

 

 

 

                                                                                                Tisztelettel:...…..….….….…..….….… 

                                                                                                                         Uhor Anita s.k. 

                                                                                                                         intézményvezető 

      

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pályázati felhívás a Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd intézményvezetői beosztásának ellátására  
 

Előterjesztés  

a Társulási Tanács 2018. október 2-i ülésére 
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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézményvezetőjének magasabb vezetői 

megbízása 2019.01.31-én lejár.  

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. ( Kjt )  20/B §-a és a Kjt.  szociális, 

valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 257/2000. 

(XII.26.) Kormányrendelet (Vhr.) alapján a magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatok ellátására 

pályázatot kell kiírni.  

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán, a munkáltató 

székhelye és telephelye szerinti településen, valamint a társulásban részt vevő önkormányzatok 

székhelyén a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az intézmény vezetésére kiírt pályázat esetén 

a pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ internetes oldalán 

való elsődleges közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.  

 

Az intézményvezető képesítési követelményei tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szakmai személyek feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30. ) NM rendelet 3. § (8) bekezdése és 2. sz. melléklete I/I. 1. pontja, 

valamint a személyest gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. ( I.7. ) SZCSM rendelet 3.sz. mellékletének rendelkezései az irányadók. 

 

A Vhr. alapján a magasabb vezetői megbízás további feltételei:  

 legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 

betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat/Vhr. 3. § (3) bek./, 

 a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást 

megelőzően nyilatkozik/ Vhr. 3/A §/, 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) 

bekezdésében meghatározó kizáró ok vele szemben nem áll fenn / Vhr. 1/A.§ (7) e, bek/. 

 

Az intézményvezetői beosztás ellátása érdekében az alábbi intézkedések megtételét javasolom a T.  

Társulási Tanácsnak:  

 az 1. sz. melléklet szerinti pályázati felhívás közzétételét, 

 a pályázatokat véleményező bizottság megalakítását, 

A Vhr. 1/A § (3) bekezdése alapján a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat 

Szentgotthárd Város Jegyzője látja el. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

1. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti feltételekkel elrendeli a Család-  és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői 

(intézményvezetői)  beosztásának ellátására  kiírt pályázati felhívás közzétételét a Kjt. 20/A. § 

javascript:loadLink(985);
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(4) bekezdésében meghatározott közzétételi helyeken. A Társulási Tanács felkéri a Társulás 

munkaszervezetének (Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal) vezetőjét, hogy 

gondoskodjon a pályázati eljárással összefüggő feladatoknak a pályázati felhívásban megjelölt 

határidőben történő végrehajtásáról. 

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 

ellátó szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) és a pályázati felhívásban megjelölt 

egyéb közzétételi helyeken történő publikálás: 2018. október 10. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

                

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Kjt. 20/A §(6) bekezdése 

, valamint a  257/2000. (XII. 26. ) Kormányrendelet 1/A  §. (9)-(10) bekezdése alapján beérkező 

pályázatok véleményezésére Bizottságot hív össze. 

A Bizottság elnöke: a Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke  

A Bizottság tagjai: 

 a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által delegált tag, 

 a pályázat előkészítője vagy képviselője:…………………………. 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok bizottságának elnöke vagy az általa delegált tag 

 A Család- és Gyermekjóléti Központ közalkalmazotti képviselője. 

A Társulási Tanács megbízza a Társulás elnökét, hogy a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálatok Országos Egyesületének elnökét kérje fel a bizottság tagjának kijelölésére. 

Határidő: 2018. október 30. 

Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

              Huszár Gábor elnök  

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 25.       

        Huszár Gábor  

             elnök 

https://kozigallas.gov.hu/
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1. sz. melléklet  

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetői (magasabb vezető)  

beosztásának ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2019.02.01. napjától 2024.01.31. napjáig) 

A munkavégzés helye: Család- és Gyermekjóléti Központ 

       9970 Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:   

Kinevezés szerinti munkaköre: családgondozó. Intézményvezetői feladatok: az intézmény 

egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői feladatokat.  

Az intézmény tevékenységi köre: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehatásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előélet,  

 cselekvőképesség,  

 magyar állampolgárság, 

 a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 2. sz. melléklet I./1. pontjában vagy az 1/2000. ( I.7.) 

SZCSM rendelet 3.sz. mellékletében előírt szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

 legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 

betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással 

egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló kinevezés, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 helyismeret a társulásban résztvevő településeken, 

 szociális szakvizsga, 

 vezetői gyakorlat. 

Elvárt kompetenciák: 

 kiváló szintű önálló munkavégzés, pontosság, 

 kiváló szintű kommunikáció, konfliktuskezelés. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői programot,  

 a pályázati feltételként előírt végezettséget, képesítés tanúsító okirat(ok) másolata, 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó 

nem áll olyan foglalkozás eltiltása alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem 

teszi lehetővé, 
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 szakmai gyakorlat igazolása,  

 hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők 

azokat megismerhetik, 

 nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem 

áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, 

 nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 

fenn; 

 nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 

 nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.  

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.november 10. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton a pályázatnak Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás címére történő 

megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szerepelő azonosító számot: Szt/…………./ 2018., valamint a beosztás megnevezését: 

intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 257/2000. 

(XII.26.) Kormányrendelet alapján létrehozott eseti bizottság véleményezi. A bizottság, valamint 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérését követően, a 

pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a soron következő ülésén dönt. A társulási tanács 

fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31. 

Felvilágosítás: Dr. Gábor László önkormányzati és térségi erőforrások vezető; tel.: 94/ 553-021 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

 www.szentgotthard.hu – 2018. október 10. 

 www.kozigallas.gov.hu – 2018. október 10. 

 településeken a helyben szokásos módon –2018. október 10. 

 
 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a Városi Gondozási Központ 

nem kötelező szolgáltatásairól. 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

http://www.szentgotthard.hu/
http://www.kozigallas.gov.hu/
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Társulási Tanácsa 2018. október 02-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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

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

és 92/B. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. §-a nevesíti. A fenti rendelkezések alapján a fenntartó 

gondoskodik a meghatározott feladatokról és jelen előterjesztés által évente egy alkalommal értékeli a 

szakmai munka eredményességét. 

 

Szentgotthárdon és térségben szociális alapszolgáltatásokat vehetnek igénybe az arra rászorultak, 

melyek az alábbiak: 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- közösségi ellátások, 

- támogató szolgáltatás, 

- utcai szociális munka, 

- a nappali ellátás; 

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

gondozás. 

 

A személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, a 

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

Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje. A Gondozási Központban a szociális étkeztetést, nappali 

idősek klubját, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, közösségi pszichiátriai 

ellátást, támogató szolgáltatást (személyi segítés, szállítás) biztosítják a rászoruló egyének számára. 

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

feladatokat a Család- és Gyermekjóléti Központ intézménye látja el.  

Mindhárom intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, fenntartójuk a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik 

tevékenységüket, munkájukat: 

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

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

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

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

- szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

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

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

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

alapprogramja 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

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

 

 

I. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 

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

bek. szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően ellátandó feladatként csak 

Szentgotthárdon a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját biztosítja, illetve a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén házi segítségnyújtást 

(Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések kivételével), önként vállalt feladatként pedig 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot és közösségi pszichiátriai alapellátást 

nyújt. 

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

igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó között létrejött megállapodás alapján 2018. december 

31-ig szól. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ szolgáltatásai 2017. évben 

mennyibe kerültek, illetve 2018. évre vonatkozóan mennyit terveztek a költségvetésben 

összkiadásként, továbbá ebből mennyi a normatíva /finanszírozási szerződések által finanszírozott 

összeg és a Társulás által finanszírozott saját forrás: 
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    Összes költség Pályázat/Normatíva Saját bevétel 

Társulás által 

finanszírozott 

  Szolgáltatások 

2017 év 

Tény 

2018. év   

Terv 

2017 év 

Tény 

2018. év   

Terv 

2017 év 

Tény 

2018. év   

Terv 

2017 év 

Tény 

2018. év         

Terv 

12100 Nappali szoc. ellátás 65.255.641 57.850.000 4.796.000 4.360.000 8.552.542 8.725.000 57.017.943 44.765.000 

12130 Szoc. étkeztetés 49.229.495 45.060.000 9.798.720 9.411.200 26.978.030 25.821.000 15.976.286 9.827.800 

12120 Házi segítségnyújtás Sztg. 41.551.791 39.873.000 9.001.407 13.496.664 2.578.335 2.520.000 29.998.605 23.856.336 

12180 Házi segítségnyújtás Társulás 17.419.394 15.628.000  5.394.593  8.103.336 2.982.590 2.640.000 10.522.202 4.884.664 

12190 

Jelzőrendszeres házi 

segítségny 11.020.786 9.632.000 1.705.400 1.705.400 1.261.625 1.200.000 8.184.290 6.832.000 

12150 Támogató Szolgálat 17.456.203 18.876.000 8.967.000 10.067.000 1.712.547 1.560.000 8.232.446 7.249.000 

12191 

Közösségi pszichiátriai 

ellátás 11.113.308 10.209.000 8.300.000 9.700.000 --  --- 2.882.666   509.000 
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Az előterjesztés készítői továbbra is javasolják ellátni a nem kötelező szociális 

szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál, a korábbi években ismertetett 

indokoknál fogva, egyre növekvő igény mellett – információink szerint ezek a 

szolgáltatások jövőre is hasonló feltételrendszerrel működtethetők, mint 2018-ban. 

 

Személyi feltételek: 

Engedélyezett álláshelyek száma 2018. augusztus 01-én: 38 fő. A 38 főből 37 fő 

főfoglalkozású, 2 fő megbízási szerződéssel, 4 órában foglalkoztatott álláshely.  

Intézményi alkalmazottak létszáma 2018. augusztus 01-jén 39 fő. Ebből 36 fő főfoglalkozású, 

2 fő 4 órában megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott. 

Jelenleg átmenetileg kizárólag megtakarítási szempontok miatt betöltetlen az 1 fő általános 

ügyintézői álláshely. 

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú 

mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, így a 

szakképzettségi arány 100 %-os. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő 

főiskolai, 3 fő egyetemi, 6 fő emelt szintű a többiek pedig középfokú szakképesítéssel 

rendelkeznek. A szakvizsgázottak létszáma: 5 fő.  

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási számmal. 

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

rendeletben meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken. 

2017-ban az „Emberközpontú idősgondozás” című akkreditált szakmai tanfolyamon 7 fő vett 

részt. 

Az EFOP 3.8.2.-16-2016-00001 a Szociális humán erőforrás fejlesztése című projekt 

keretében  az intézmény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett team 

szupervíziós személyiségfejlesztő foglalkozást 3 csoport részére igényelte. Csoportonként 7 

fő vehetett részt, így összességében 21 fő részesülhet ingyenes szupervíziós képzésben.  

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ részletes beszámolóját 

mutatja be. 

 

II. SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 

( SZEOB ) 

TÓTÁGAS BŐLCSŐDÉJE 

 

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

lehetőségnek megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény  szakmailag  

önálló intézményegységeként bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja. 

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

védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV.30) NM rendelet - a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szabályozza, a feladatok ellátását a bölcsődei 

nevelés, gondozás országos alapprogramja alapján végzi. 
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Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja.  A Bölcsőde 5 csoporttal és 

68 betöltött férőhelyen működik. A tárgyi / környezeti feltételek megfelelnek a kisgyermekek 

nevelésére/gondozására. 

Személyi feltételek az intézményben biztosítottak. Az 5 csoportszobában 11 

kisgyermeknevelő, és az ő munkájukat segítő 3 bölcsődei dajka dolgozik. A szakmai munkát 

függetlenített bölcsődei intézményegység-vezető végzi. A 12 fő kisgyermeknevelőből 4 fő 

rendelkezik már diplomával, akikre a pedagógus életpálya modell vonatkozik. 

2012. óta van az intézményben személyi gondozási térítési díj, melyből a 2017/2018-as 

nevelési évben 3. 780.250.- Ft folyt be. 

A bölcsőde hatékonyan, jelenleg 100%-os kihasználtsággal működik és kezdi meg a 

2018/2019-es nevelési évet.   

 

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

 

 

III. A Család-  és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

 

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

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

módosult a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésű feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30. ) 

NM rendelet alapján működik. 

 

Az elfogadott törvény alapján a családsegítés vonatkozásában csak gyermekjóléti 

szolgáltatással integráltan - egy szervezeti és szakmai egységben - működhet 2016. 01.01. 

időponttól. Települési szinten: család és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten család-és 

gyermekjóléti központ keretében. 

 

Alaptevékenysége: 

-Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás: 

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

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

kapcsolódó jogszabály alapján. 

-Család-és Gyermekjóléti Központ: 

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

végrehajtásához kapcsolódó jogszabály alapján 

A kötelező önkormányzati feladatként ellátandó tevékenység: 

-Nem hálózat keretében ellátott helyettes szülői feladat, mely szükség szerint 2 fő részére 

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

tv. és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabály alapján. 

 

Az intézmény ellátási területe Szentgotthárdi Járás közigazgatási területe. 
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Az intézményben jelenleg 9 álláshelyen 8 betöltött státusz van (1 intézményvezető, 1 szociális 

asszisztens, 1 tanácsadó, 3 családsegítő,2 esetmenedzser). Jogszabályi előírás alapján 2018. 

szeptember 1. időponttól 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet ellátó 

kollégával bővül az intézményi létszám. 

 

A feladatellátásához nem minden tárgyi feltétel biztosított. A 2018. évi költségvetésben 

tervezett és a Társulási Tanács által elfogadott igény, 1 db intézményi gépjármű 

beszerzése elengedhetetlen.  

 

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

 

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

szíveskedjen.  

Határozati javaslat: 

 

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

személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös tekintettel a 

Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól  című anyagot 

A. / megismerte és elfogadja 

B. /az alábbi kiegészítéssel fogadja el:  

 ………………………………………………………………………………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor elnök 

                 Fábián Béláné intézményvezető 

                 Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

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

Központ intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, 

Közösségi Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – továbbra is működteti , 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó 

biztosítja a szolgáltatások további működését a kistérség területén. 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor elnök 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 21. 

                                                                               

Huszár Gábor 

                  elnök 
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1. sz. mellélet 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

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

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

Üsz.:159-1/2018. 

    Tárgy: Szakmai beszámoló a Városi  

                                                                                               Gondozási Központ által  

                működtetett szolgáltatásokról 

 

Dr. Gábor László 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető részére 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

 

1. A Városi Gondozási Központ tevékenysége 

Az intézmény 2018-ban is változatlan szervezeti struktúrában működik, egyrészt kötelező 

másrészt önként vállalt szociális alapszolgáltatásokat biztosít.  

A kötelező és az önként vállalt feladatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével 

normatív állami támogatás igénybevételével működnek. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 

megkötött megállapodás alapján működik. Iktatószáma: SZGYF-IKT-1992-8/2018. 

 

Fenntartója: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

 

Az intézmény a szolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik jogerős működési engedéllyel 

(VAC/SZGY/785-4/2013.) és engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről 

(VAC/SZGYF/774-1/2015.) és adatmódosításról szóló határozatokkal. (legutolsó módosítás 

száma: VA/HF06/00506-2/2018.) 

 

Működési terület: egyrészt Szentgotthárd város, másrészt a szentgotthárdi kistérség 

közigazgatási területe. 

Szentgotthárd város közigazgatási területén működtetett kötelező szolgáltatások: étkeztetés, 

nappali idősek klubja, 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területén 

működtetett kötelező és önként vállalt szolgáltatások:  

- házi segítségnyújtás (kötelező) Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kivételével 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (önként vállalt) 

- támogató szolgálat (önként vállalt) 

- közösségi pszichiátriai alapellátás (önként vállalt) 

 

Székhely: a szolgáltatások az Arany János út 1. szám alatti akadálymentesített épületben 7. 

óra 45 perctől 15. óra 45 percig tartó nyitvatartási időben működnek.  

 

A szolgáltatások igénybevétele 

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli 

vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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A közösségi pszichiátriai alapellátás kivételével az ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

 

 

Ellátandó célcsoportok: 

- időskorúak, 

- megromlott egészségi állapotban lévő aktív korú személyek 

- különböző fogyatékkal élő személyek 

- pszichiátriai betegek 

 

A Városi Gondozási Központ gazdálkodása: 

- 2017. évi teljesített költségvetés: 213.046.618,- Ft 

- 2018. évi tervezett költségvetés: 197.128.000,- Ft 

(2018. évi tervezett koncepció 212.128,- Ft → elvonás: 15 millió Ft → maradvány: 

197.128.000,- Ft 

- Az egyes szakfeladatokra vonatkozó költségvetési adatokat az 1.és 2. számú táblázat 

szemlélteti: 

 

 

1. számú táblázat 

Kimutatás az egyes szakfeladatok kiadási előirányzatairól és 2018. július hónapig történő 

teljesítésekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakfeladat Kiadási előirányzat Teljesítés 

Nappali szociális. ellátás 57.850.000 31.382.360     54,25% 

Szociális. étkeztetés 45.060.000 22.683.480     50,34% 

Házi segítségnyújtás Szentgotthárd 39.873.000 23.798.273     59,69% 

Házi segítségnyújtás Társulás 15.628.000 8.995.223       57,56% 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 9.632.000 5.863.724       60,88% 

Támogató Szolgálat 18.876.000 11.242.047     59,56% 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 10.209.000 5.805.657       56,87% 
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2. számú táblázat 

Az egyes szakfeladatokra vonatkozó költségvetési adatokat az 2. számú táblázat szemlélteti: 

 

    Összes költség Pályázat/Normatíva Saját bevétel Társulás által finanszírozott 

  Szolgáltatások 
2017 év 
Tény 

2018. év   
Terv 

2017 év 
Tény 

2018. év   
Terv 

2017 év 
Tény 

2018. év   
Terv 

2017 év 
Tény 

2018. év         
Terv 

12100 Nappali szoc. ellátás 65.255.641 57.850.000 4.796.000 4.360.000 8.552.542 8.725.000 57.017.943 44.765.000 

12130 Szoc. étkeztetés 49.229.495 45.060.000 9.798.720 9.411.200 26.978.030 25.821.000 15.976.286 9.827.800 

12120 Házi segítségnyújtás Sztg. 41.551.791 39.873.000 9.001.407 13.496.664 2.578.335 2.520.000 29.998.605 23.856.336 

12180 Házi segítségnyújtás Társulás 17.419.394 15.628.000  5.394.593  8.103.336 2.982.590 2.640.000 10.522.202 4.884.664 

12190 Jelzőrendszeres házi segítségny 11.020.786 9.632.000 1.600.000 1.600.000 1.261.625 1.200.000 8.184.290 6.832.000 

12150 Támogató Szolgálat 17.456.203 18.876.000 8.967.000 10.067.000 1.712.547 1.560.000 8.232.446 7.249.000 

12191 Közösségi pszichiátriai ellátás 11.113.308 10.209.000 8.300.000 9.700.000 --  --- 2.882.666   509.000 



 

 
 

 

Humán erőforrás - Személyi feltételek: 

Engedélyezett álláshelyek száma 2018. augusztus 01-én: 38 fő. A 38 főből 37 fő 

főfoglalkozású, 2 fő megbízási szerződéssel, 4 órában foglalkoztatott álláshely.  

Intézményi alkalmazottak létszáma 2018. augusztus 01-jén 39 fő. Ebből 36 fő főfoglalkozású, 

2 fő 4 órában megbízási és 1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott. 

Jelenleg átmenetileg kizárólag megtakarítási szempontok miatt betöltetlen az 1 fő általános 

ügyintézői álláshely. 

A szakfeladatonkénti létszámkimutatást a 3. számú táblázat szemlélteti.  

 

3. számú táblázat 

Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása 2018. augusztus 01-jén 

 

Szakfeladat Létszám Létszám 

Főfoglalkozású Megbízási  

/vállalkozási 

szerződés   

 

Szakmai Technikai és 

adminisztratív 

Nappali idősek klubja 9 --- 7 2 

Szociális étkeztetés 2 --- 1 1 

Házi segítségnyújtás 

Szentgotthárd 

12 --- 12 --- 

Házi segítségnyújtás 

Kistérség 

4 --- 4 --- 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

2 --- 2 --- 

Támogató szolgálat 5 --- 4 1 

Közösségi 

pszichiátriai 

alapellátás 

2 2                          

1 

5 --- 

Mindösszesen: 36 3 35 4 

 

 

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú 

mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, így a 

szakképzettségi arány 100 %-os. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 5 fő 

főiskolai, 3 fő egyetemi, 6 fő emelt szintű a többiek pedig középfokú szakképesítéssel 

rendelkeznek. A szakvizsgázottak létszáma: 5 fő.  

A szakalkalmazottak valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási számmal. 

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

rendeletben meghatározottak szerint folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken. 

2017-ban az „Emberközpontú idősgondozás” című akkreditált szakmai tanfolyamon 7 fő vett 

részt, melynek költsége 203.000,- Ft volt. (29.000,- Ft/fő) 

 

Az EFOP 3.8.2.-16-2016-00001 a Szociális humán erőforrás fejlesztése című projekt 

keretében intézményünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett team 

szupervíziós személyiségfejlesztő foglalkozást 3 csoport részére igényelte. Csoportonként 7 

fő vehetett részt, így összességében 21 fő részesülhet ingyenes szupervíziós képzésben.  

Az előzőekben említett projekt keretében szeptember hónapban 10 fő vehet részt „ A 

hatékony segítő kommunikáció” című ingyenes szakmai tanfolyamon a Mentor Informatikai 

és Oktatási Kft. szervezésébe, ami helyben a Tótágas bölcsödében kerül megszervezésre. 



 

 
 

 

2017. évben megszerzett szakképesítések és tanúsítványok: 

- 1 fő szociális asszisztensi szakképesítés 

- 1 fő közösségi koordinátori- és gondozói, 1 fő közösségi gondozói tanúsítvány. 

 

2018. évi beiskolázások: 

- 1 fő támogató szolgálat személyszállító képzésre 

- 1 fő támogató szolgálat személyi segítő képzésre 

 

A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 5 főnek van határozott idejű kinevezése, a 

többieké határozatlan idejű. 

Gyed és Gyes miatt tartósan távollévők száma: 1 fő. 

2018-ban ezidáig közalkalmazotti jogviszonyba 1 fő gondozó felvételére került sor. 

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 3 gondozónőnek volt.  

2 fő a Nők 40 éves jogosultsági idejével, felmentéssel nyugállományba vonult, 1 fő pedig 

munkahelyváltoztatás miatt lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról. 

Szeptember hónapban további 1 fő gondozónőnek szűnik meg a határozott idejű 

közalkalmazotti jogviszonya, mivel egészségi indokokra való hivatkozással lemondott. 

Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 2 fő,  1 főt hivatalsegédi, 1 fő pedig 

intézménytakarító munkakört lát el. Jogviszonyuk 2019.02.28-ig áll fenn. 

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 6 fő, teljesített összes óraszám: 120 óra. 

  

 

Öröklés-Hagyaték: 

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

elhunyt.  

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

jogerőre emelkedett végzése alapján az ingatlan végrendeleti örököse, tulajdonosa a 

Gondozási Központ lett.  

Néhai Lázár Magdolna sírjának és környezetének rendben tartásáról az intézmény 

folyamatosan gondoskodik. 

A hagyaték 2017. évi pénzmaradványa: 5.568.416,- Ft. 

Visszapótlás a társulási településektől: 3.224.000,- ft a 21/2017. számú társulási tanácsi 

határozat 3. pontja alapján. 

„Szentgotthárd és térsége Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa a házi segítségnyújtáshoz 

szükséges új gépjármű beszerzését – a benyújtott pályázat kedvezőtlen elbírálása esetén 

támogatja és a Társulás 2018. évi költségvetésében erre összesen 3.224.000,- Ft-ot biztosít a 

szolgáltatást igénylő települési tagönkormányzatok lakosságszám arányos finanszírozása 

mellett.” 

A Dacia Sandero személygépkocsi beszerzésének az előfinanszírozása a hagyatéki 

pénzmaradványból valósult meg, a 21/2017. számú társulási tanácsi határozat, valamint az 

1/2017. számú közbeszerzési bizottsági határozat alapján. 

A fenti összegnek az intézmény részére történő visszajuttatásáról kérjük az illetékesek 

intézkedését!!! 

 

 

 

2. Biztosított alapszolgáltatások bemutatása 

2.1.Kizárólag Szentgotthárd Város közigazgatási területén működtetett szolgáltatások  

 

 

2.1.1. Étkeztetés 



 

 
 

E szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult személyek részére naponta főétkezésként 1 

adag meleg ebédet biztosítunk. A szociálisan rászorultak jogosultsági körét és feltételeit 

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

szabályozza.  

Az ebédet az intézmény szociális konyha keretében, a JUST Food Kft. által működtetett 

Széchényi István Általános Iskola konyhájáról vásárolja. A vásárolt élelmezés jelenlegi ára: 

normál ebéd: 805,75 Ft, diétás ebéd: 890,70 Ft, a reggeli: 390,74 Ft.  

A szolgáltatás keretében normál, illetve egészségügyi indok alapján diétás étkezés is 

igényelhető.  

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

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

kiszállítást követően az intézményből, másrészt az intézmény 2 db gépkocsija – NYK:058 

Dácia dokker és MZS:931 Dacia duster -  szállítja ki Szentgotthárdon és a csatolt 

településeken (Rábafüzes, Jakabháza, Zsida, Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu, Farkasfa, 

Rábatótfalu) lévő központi megállóhelyekre illetve szükség szerint lakásra. 

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

mondható.  Az étkeztetést igénylők létszáma hasonló az előző évihez.  

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelmétől függően térítési díjköteles. 

 Étkezés 2017. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:  

● ebéd szállítás nélkül: 660 Ft/nap/adag 

● ebéd szállítással: 810 Ft/nap/adag 

 

 

Ellátotti létszámadatok  

● Étkezés 2018 évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 170 fő 

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

● 2017. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 176,57 fő. (Létszám kiszállítással: 

134,68 fő, létszám helyben étkező: 41,89 fő)  

 

● Az ellátottak létszáma a 2017. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 187 fő (141 fő 

vidéki étkező+ 46 fő klubétkező)  

 

4. számú táblázat 

Étkeztetést igénybe vevők adatai 2013-től 2017-ig az éves statisztikai jelentések alapján. 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév 

XII. 31-én 

Az ellátásért 

térítési díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2013 31 39 117 41 76 109 8 

2014 56 35 138 52 86 132 6 

2015 49 46 141 46 95 132 9 

2016 24 29 136 47 89 129 7 

2017 33 38 141 48 93 138 3 

 

 

● Étkeztetést igénybevevő vidéki, kiszállítással étkezők létszáma: 141 fő.  

 

A 141 főből: 

 93 fő nő (65,96 %) és 47 fő férfi (34,04 %) 

 73 fő egyedül él (51,77 %), 68 fő házastárssal/családtaggal él (48,23 %). Az egyedül 



 

 
 

élők közül 47 fő nő (64,38 %), 26 fő férfi (35,62 %). 

 jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 124 fő (87,94 %), rokkantnyugdíjas 7 fő 

(4,96 %), munkanélküli: 10 fő (7,1 %) 

 a szolgáltatásért 3 fő nem fizet személyi térítési díjat 

2017-ben 28 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből meghalt 17 fő, lemondta az ellátást 8 fő, 

bentlakásos intézményi elhelyezést vette igénybe 3 fő.  

 

A 2018. évi igényelhető normatív támogatás fajlagos összege: 55360 Ft/fő/év 

 

Étkeztetést igénybe vevők 2018. július 31-ei létszáma: 175 fő 

- 132 fő kiszállítással (Vidék + HG - Sztg) 

-  43 fő helyben étkező (idősek klubja) 

 

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

miatt a falvakban hétvégén és ünnepnapokon az étkezés lehetősége nem megoldott. 

 

 

2.1.2. Nappali Idősek Klubja 

 

Az ellátás célja a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása 

kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának megelőzése, a 

tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése 

és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása. 

A klub az ellátottak részére lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

A klubban nyújtott gondozás összetett, komplex tevékenység, melyet a klubtag egyéni 

sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósítjuk 

meg. 

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

szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, másrészt az a 18. életévét betöltött 

személy is, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az 

időskorúakon kívül a klubtagok körében megtalálhatók a szenvedély és pszichiátriai betegek 

is.  

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

percig üzemel. Férőhelyek száma: 60 fő.  

 

A szolgáltatás az ellátott egyéni rendszeres jövedelemétől függően térítési díjköteles.  

 

 2018 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai 

1. Étkeztetés intézményi térítési díja: 

ebéd:     660 Ft/fő/nap 

reggeli: 250 Ft/fő/nap 

2. Klub – tartózkodás intézményi térítési díja: 150 Ft/fő/nap 

 

A klub által biztosított szolgáltatások 

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

és ebédet), helyben történő fogyasztással. 35 fő napi rendszerességgel étkezik 8 fő 

időközönként, 4 fő ellátott csak a klubtagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 13-14 fő 

igényli. Az ellátottak  közül 7 fő diétás, étkezést igényelt. 



 

 
 

•Kulturált klubélet: biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (kirándulás, tévénézés, 

zenehallgatás, könyv, napi és hetilapok olvasása, videózás, társasjátékozás, stb.)  

•Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése (vércukor, 

vérnyomás, testsúlymérés, gyógyszerek felíratása, kiváltása, beutalók megkérése, stb.) 

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

mosatása és vasalása biztosított 

•A személyi higiéné fenntartásához zuhanyzási lehetőség biztosított. A női és férfi 

zuhanyzókat bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha 

igénylik. Rendszeresen 7-8 fő él a lehetőséggel. Hajápolásra is van lehetőség, minden héten, 

csütörtöki napokon, általában 9-10 fő igényli a frizura készítését. - biztosítva az ápolt 

megjelenést és tisztaságérzetet 

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

közgyógyellátási kérelem előkészítése, stb.) 

•Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése  

•Önszerveződő csoportok tevékenységének támogatása  

•Mentálhigiénés gondozás, támogatás 

•Rendezvények, programok szervezése. Hagyománnyá vált már a névnapokról, húsvéti, 

karácsonyi, nemzeti stb. ünnepekről való közös megemlékezés, júniusban az „Idősek 

Hónapjának” októberben, pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő 

megszervezése. Ismeretterjesztő és felvilágosító előadások, színházi előadások közös 

megtekintése, irodalmi délelőttök, örömtánc foglalkozás stb.  

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

 

Az Idősek klubja keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek: 

- tanácsadás 

- készségfejlesztés 

- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

- esetkezelés 

- felügyelet 

- gondozás és 

- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. 

 

Ellátotti létszám adatok: 

2018. július 31.-ei ellátotti létszám: 47 fő 

2017. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 50 fő. 

2017-ban 14 fő került ellátásba és 4 fő került ki az ellátásból. 

 A nemek aránya 18 fő férfi (36%) és 32 fő nő (64%). 

 

A 2018. évi igényelhető normatív támogatás összege: 109000 Ft/fő/év 

 

5. számú táblázat 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2017. december 31-én 

Korcsoport Férfi Nő 

18 - 39 éves 1 1 

40 - 59 éves 3 2 

60 - 69 éves 9 2 

70 -79 éves 5 17 

80 -  - 10 



 

 
 

Összesen 18 32 

 

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 18 fő férfi és 32 fő női ellátott vette igénybe. 

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

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

eltérések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybe vevők között 80 éven 

felüliek is az ellátottak 20 %-t teszik ki. 

 

Jelenleg az ellátást igénybe vevők közül 26-an egyedül élnek, 17 fő özvegy, többségüknek 

azonban vannak hozzátartozói, de kevesen élnek együtt a családjukkal. 

 

A klubtagok egészségi állapota: 

A klubtagok egészségi állapota a legtöbb esetben nem megfelelő. 

Az ellátottak közül: 3 fő részesül fogyatékossági támogatásban. 

 

Pszichés megbetegedésben: 13 fő (27%), halmozottan előforduló megbetegedésben: 22 fő 

(46%), érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 12 fő (25%), mozgásszervi 

megbetegedés: 10 fő (21%), alkohol okozta problémák: 7 fő (14%), emésztőrendszeri 

megbetegedésben: 8 fő (17%), szív- érrendszeri megbetegedésben: 25 fő (53%), demencia 

megbetegedésben: 4 fő (0,8%), daganatos megbetegedésben 7 fő (14%) érintett. 

 

 
 

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi 

pszichiátriai alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás 

igénybevételére. Jelenleg 12 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 4 fő 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 5 fő pedig támogató szolgáltatásban. 

A 47 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása 2018. július 31.: 

Öregségi nyugellátásban részesül: 34 fő (72%), rokkantsági ellátásban: 8 fő (17%) 

Közfoglalkoztatott: 1 fő (0,2%), jövedelem nélküli ellátásban: 1 fő (0,2%) FHT: 3 fő (0,6%).  



 

 
 

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

szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (11 fő) is igénybe veszi, 

ebből kifolyólag adódnak konfliktusok. 

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

el tudnak járni a klubba és onnan haza. Természetesen vannak kivételek, és szükség van arra, 

hogy a nehezen mozgó, vagy nehezen tájékozódó idős embert, ha a család nem tudja 

megoldani az ellátott klubba való eljutását, akkor gondozónői kíséretet vehet igénybe. 

2 fő gondozónői kísérettel, 2 fő elektromos kerekesszékkel érkezik a klubba. 

 

6. számú táblázat 

Az idősek klubja szolgáltatását igénybe vevők létszámának alakulása 2012-től – 2017-ig. 

az éves statisztikai jelentés alapján. 

 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév XII. 

31-én 

Az ellátásért térítési 

díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2012 3 7 46 16 30 46 - 

2013 5 9 42 14 28 41 1 

2014 4 5 41 14 27 40 1 

2015 4 7 38 11 27 37 1 

2016 5 3 40 13 27 38 2 

2017 14 4 50 18 32 48 2 

 

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

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

2017-ben 4 főnek szűnt meg az ellátása, 2 fő elhunyt, 2 fő egészségi állapotának romlása okán 

házi segítségnyújtásba került át.  

2018. július 31. - én az idősek klubja ellátottainak létszáma: 47 fő  

2.2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási 

területén működtetett szolgáltatások 

 

2.2.1. Házi segítségnyújtás 

A szentgotthárdi kistérség településeinek közigazgatási területén (Apátistvánfalva, Orfalu és 

Kétvölgy települések kivételével) kötelezően működtetett szolgáltatás.  



 

 
 

Az intézmény a szolgáltatást az igénylő önálló életvitelének minél további fenntartása 

érdekében fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az igénybe 

vevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Olyan idős, illetve egészségi állapotuk és 

önkiszolgálási képesség hiánya miatt rászoruló személyek számára, akik önmaguk ellátására 

saját erőből nem képesek és hozzátartozóik sem tudnak gondoskodni róluk. 

 

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható. 

 

Házi segítségnyújtás keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek:  

a) személyi gondozás keretében → gondozás és háztartási segítségnyújtás  

b) b) szociális segítés keretében → háztartási segítségnyújtás.  

 

H{zi segítségnyújt{s 2017. évi v{ltoz{sai: 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2017. január 01-

től hatályba lépett módosítása szerint a házi segítségnyújtás esetében megszűnt az óraalapú 

szolgáltatásnyújtás követelménye. Az értékelő adatlap alapján gondozási fokozatok kerültek 

bevezetésre, melyek alapján válik az ellátást igénylő, szociális segítésre vagy személyi 

gondozásra jogosulttá.  

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénylő gondozási 

szükségletét. Az értékelőlap kitöltésében az intézményvezető mellett a háziorvos is 

közreműködik.  

 

Melyik fokozatban indokolt a személyi gondozás nyújtása? 

Személyi gondozás az értékelő adatlapon megállapított I. vagy II. fokozatban indokolt. 

 

Melyik fokozatban indokolt a szociális segítés nyújtása? 

Szociális segítés I II. fokozatban indokolt, valamint 0 fokozatban akkor indokolt, ha az 

ellátást igénylő 

- 65. életévét betöltötte és egyedül él 

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

- 75. életévét betöltötte. 

 

 

2017. december 31. -én ellátásban részesülők gondozási fokozat szerinti megoszlása. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gondozási szükséglet vizsgálatának eredményeként elért pontszám a jövőben nem 

korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát. (Megszűnt a napi gondozási szükséglet 

maximum 4 órás időtartama, csupán az intézmény személyi feltétele szabhat korlátot a napi 

személyi gondozási óraszámnak.) A módosítás célja az ellátott szükségleteihez rugalmasan 

igazodó szolgáltatás-nyújtás, melynek konkrét időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató 

közötti megállapodás eredményeként kerül megállapításra. 

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

személyi gondozásra köthető.  

 

Szociális segítés keretében az alábbi tevékenységi körök nyújthatók: 

  

 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés  

 A háztartási tevékenységben való közreműködés 

 Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 

Személyi gondozás keretében az alábbi tevékenységek nyújthatók  

- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása  

- Gondozási és ápolási feladatok elvégzése 

- háztartási segítségnyújtás 

- szociális segítés keretében biztosítandó feladatok 

 

Ellátottak megállapodás szerinti megoszlása: 

 

 Ellátási 

terület  

tevékenységi 

kör 

2016. XII. 31. 2017. XII. 31. 2018.VII.31. 

Szentgotthárd Szem. gond. 29 fő 31 fő 36 

Szoc. segítés 11 fő 8 fő 7 

Kistérség Szem. gond 22 fő 27 fő 25 

Szoc. segítés 9 fő 6 fő 6 

Összes 71 fő 72 fő 74 

 

2017. évtől a személyi gondozásra megállapodással rendelkezők tevékenységnaplója alapján 

összesített gondozási órák száma a meghatározó. Ez határozza meg az ellátotti létszámot, a 

személyi létszámot és a normatív állami támogatás mértékét egyaránt.  

 

2017. évi elszámolható állami támogatás személyi gondozás estén: 



 

 
 

13071,08 gondozási óra / 252 = 51,87 fő ≈ 52 fő 

Ebből:  

 Szentgotthárd: 7108 gondozási óra / 252 = 28,21 fő 

 Kistérség: 5963,08 gondozási óra / 252 = 23,66 fő 

 

2017. évi elszámolható állami támogatás szociális segítés estén: 

A szociális segítésre megállapodással rendelkezők normatív állami támogatását 

továbbra is az igénybevételi napok száma határozza meg. 

 

1961/ 251 = 7,81 Fő ≈ 8 fő 

Ebből:    - Szentgotthárd: 931 / 251= 3,71 

- Kistérség:      1030 / 251= 4,10 

 

A 2018. évi igényelhető normatív támogatások összege: 

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

- személyi gondozás esetén → 210.000 - Ft/fő/év 

Amennyiben a házi segítségnyújtásról társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál 

figyelembe vett ellátotti létszám esetén a fajlagos összeg 130 %-a igényelhető. 

Fajlagos összeg: 130 %: 273.000,- Ft/fő. 

 

Lényeges változás, hogy 2017. évtől a házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel 

nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más 

személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj 

megfizetését. Ilyen ellátott után normatív állami támogatás nem igényelhető! 

 

A házi segítségnyújtás 2018. évre fenntartó által jóváhagyott   intézményi térítési díjai:  

 

1. szociális segítés: 850 Ft/óra 

2. személyi gondozás: 850. Ft/óra 

3. gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja: 

 1830 Ft/óra 

 

A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és 

az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő 

szorzata alapján kell kiszámítani.  

 

Ellátottak létszáma a 2017. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 72 fő 

 

Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 33 fő  

Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 39 fő  

 

- az ellátásba kerültek létszáma: 28 fő. Ebből 13 fő a szentgotthárdi és 15 fő a kistérségi 

ellátott.  

- az ellátásból kikerültek létszáma: 27 fő. Ebből 14 fő a szentgotthárdi és 13 fő a kistérségi 

ellátott.  

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 33 fő településenkénti kimutatása:  

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

2. körzet: Rátót 4 fő, Vasszentmihály 3 fő, Gasztony 2 fő, Rönök 1 fő, Nemesmedves 0 fő.  

3. körzet: Rábagyarmat 3 fő, Csörötnek 12 fő, Magyarlak 6 fő 

 

 



 

 
 

 

 
 

Házi segítségnyújtás igénybe vevők 2018. július 31-ai létszáma: 74 Fő 

 

Ebből kistérségi ellátott: 31 fő 

Szentgotthárdi ellátott: 43 fő 

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 31 fő településenkénti kimutatása:  

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

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

3. körzet: Rábagyarmat 5 fő, Csörötnek 9 fő, Magyarlak 6 fő  

 

Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2013-től 2017-ig az éves, valamint 2018. / I 

féléves statisztikai jelentések alapján: 

 

7. számú táblázat 

 
Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma (fő) 

település 2013.01.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31. 2017.012.31

. 

2018.07.31. 

Szentgotthárd 48 60 46 40 39 43 

Felsőszölnök 1 1 2 2 2 2 

Alsószölnök 1 2 1 1 0 0 

Szakonyfalu - - - - 0 0 

Rönök 2 2 1 2 1 1 

Vasszentmihály 3 3 3 3 3 3 

Nemesmedves - - 0 - 0 0 

Rátót 3 4 4 3 4 3 

Gasztony - - 0 2 2 2 

Rábagyarmat 5 3 3 5 3 5 

Csörötnek 9 8 9 9 12 9 

Magyarlak 3 3 4 4 6 6 

Kistérség 

összesen: 

27 26 27 31 33 31 

Összesen: 75 86 73 71 72 74 

 



 

 
 

A vizsgált 2013-2017 év közötti időszakban az ellátotti létszám a társult településeken 

emelkedett, míg Szentgotthárdon folyamatos csökkenés mutatkozik 2014. évtől.  Az ellátotti 

létszám tekintetében is érzékelhetők a módosítások, melyek annak érdekében hajtottak végre, 

hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb 

szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási 

szükséglettel rendelkező személyek irányában, 

 

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

viszont igénylik a szolgáltatás jelenlétét. Rábagyarmaton valamennyi ellátott igényli a napi 4 

órás vagy a napi 3 x-i ellátást, ami ugyanúgy, mint  Csörötnek és Magyarlak esetében 1 fő 

gondozónő jelenlétét kívánja. 

 

 

Házi segítségnyújtás 2017. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti 

megosztása: 

 

8. számú táblázat 

 

2017. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves   1 fő  

60-64 éves 1 fő    

65-69 éves  1 fő 1 fő 1 fő 

70-74 éves 2 fő 4 fő 1 fő 2 fő 

75-79 éves 2 fő 3 fő 1 fő 5 fő 

80-89 éves 3 fő 19 fő 2 fő 16 fő 

90 év feletti  4 fő  3 fő 

Összes: 8 fő 31 fő 6 fő 27 fő 
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Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között van.  

Az ellátottak 97 %-a (70fő) 65 éven felüli, ebből 67 % 80 év feletti. Az ellátottak 9,7 % -a 

aggkorú. 

Szentgotthárdon az ellátotti létszám 39 fő, ebből 8 fő férfi, 31 fő nő : 

Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 33 fő, ebből 6  fő férfi és 27 fő nő. 

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

jellemző demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak 

között nőtöbbletet idéz elő. A családi állapot tekintetében az ellátottak 85-90%-a egyedül él, 

gyermekei és unokái távol élnek munkájuk miatt nem tudnak az idős ember gondozásából 

részt vállalni. 

 

A szolgáltatást igénybe vevők tekintetében elmondható, hogy a célcsoportot döntő többséggel 

az öregségi, illetve a rokkant nyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya (2,7 %) 

alacsonyabb, ők elsősorban végstádiumban lévő rákos, daganatos betegek.  

A jogosultsági feltételek szigorítása miatt megállapítható, hogy emelkedik azon ellátottak 

száma, akik egészségi állapotukból kifolyólag, a délelőtti ellátáson kívül a délutáni/esti 

gondozást is igényelnek, amely értelemszerűen teljes mértékben megkívánja a személyi és 

tárgyi feltételek igénybevételét. 

 

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

szakképzett gondozókkal látja el a feladatot. 

 

Házi segítségnyújtás engedélyezett, jelenlegi szakmai létszámkimutatása 

- 1 fő vezető gondozó 

- 11 fő gondozó → szentgotthárdi feladatellátásban 

- 4 fő gondozó → kistérségi feladatellátásban 

 

 

2.2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   

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

rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 

személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtjuk, melynek célja, hogy az önálló 

életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők 

biztonságérzetét erősítsük és a szükséges, szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb 

biztosításával a súlyosabb helyzetek kialakulását megelőzzük. 

 

„A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása: állami feladat.” 

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

Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. 

A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval megkötött feladat-ellátási megállapodás 

keretében láttatja el a feladatot. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a fenntartó által biztosított szolgáltatási 

elem: felügyelet.  

 

A 2017. évi feladat-ellátási támogatási szerződés száma: SZGYF-IKT-12603-5/2017.,  

JHS-124-0-2017. 

Szerződés időtartama: 2017.01.01-től – 2017.12.31-ig  

2018.évi Támogatási Szersződés száma: JHS-142/0-2018. 

Szerződés időtartama: 2018.01.01-től – 2018.12.31-ig  



 

 
 

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 60 db. 

2017. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

2017. évi tényleges működési támogatás összege: 1.702 448 Ft 

2017. évi ténylegesen teljesített feladatmutatók: 48,88 (visszafizetendő: 2 952 FT) 

2017. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.261 625,- Ft. 

2018. évre vállalt feladatmutató: 49 db jelzőkészülék. 

 

9. számú táblázat  

 

Finanszírozási 

szerződés alapján  

2016. /I. félév 2016./II. félév 2017. évi 2018./ I. félév 

Vállalt feladatmutató  49 db 49 db 49 49 

Működési támogatás 

összege 

844 142 Ft 844 142 Ft 1 702 448 Ft 1 705 400 Ft 

Ténylegesen teljesített 

feladatmutató  

49,69 53,68 48,88 50,35 

Kiutalt támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 0 Ft 2952 Ft 0 Ft 

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db. 

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

feltételeknek nem felelnek meg, cserére szorulnak, amit fokozatosan tervezni kell. 

 

A szolgáltatás önálló diszpécserközponttal működik, ami az Arany J. u. 1. szám alatti 

épületben található. 

A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő gondozónő felügyeli a riasztást és a segélykérő 

jelzést követően, értesíti a készenléti ügyeletes gondozónőt, aki gépkocsival 30 percen belül 

köteles megjelenni a riasztás helyszínén, hogy a kompetenciájának megfelelően intézkedést 

kezdeményezzen. 

Valamennyi felvételi eljárás során vizsgáljuk a szociális rászorultság fennállásának 

jogosultsági feltételeit kivétel piaci alapon igényelt szolgáltatás esetén.  

 

A szolgáltatás jogosultsági feltétele a szociális rászorultság. 

Mely szerint jogosult: 

o aki egyedül él és életkora 65 év felett van 

o aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

o aki kétszemélyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg, és egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát. 

 

Az ell{t{st igénybe vevők szoci{lis r{szorults{g{nak megoszl{sa: 

 

Szoci{lis r{szorults{g oka Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2014.XII.31. 

(fő) 

Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2015.XII.31. 

(fő) 

Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2016.XII.31. 

(fő) 

Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2017.XII.31. 

(fő) 

Szoci{lisan 

r{szorultak 

sz{ma  

2018.VII.31. 

(fő) 

Egyedül élő 65 év feletti személy  33 42 48 44 47 

Egyedül élő súlyosan fogyatékos személy 4 4 4 4 4 
Egyedül élő pszichi{triai beteg 1 2 2 2 2 



 

 
 

Kétszemélyes h{ztart{sban élő 65 év feletti, illetve 

súlyosan fogyatékos vagy pszichi{triai beteg személy 
4 3 2 1 0 

 a) Szoci{lisan r{szorult személyek sz{ma összesen: 42 51 56 51 53 
Szoci{lisan nem r{szorultak sz{ma az évben (fő)     

 b) Szoci{lisan nem r{szorultak sz{ma összesen: 0 0 0 0 0 
Összesen: a)+b) 42 51 56 51 53 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő valamennyi ellátott szociálisan 

rászorult. 

 

 

 
Jogosultság szerint 98 %-a egyedül élő, ezen belül 4 % pszichiátriai beteg, 8 % súlyosan 

fogyatékos személy.  

 

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 31 fő (16 fő Szentgotthárdon, 15 fő 

kistérség települése 

 

Ellátotti létszám alakulása 2014. évtől 2017. évig 

 

 

 

Ellátási terület 2014.12.31.-én 2015.12.31.-én 2016.12.31.-én 2017.12.31.-én 

Szentgotthárd 29 fő 36 fő 40 fő 30 fő  

Kistérség 13 fő 15 fő 16 fő 21 fő 

Összes: 42 fő 51 fő 56 fő 51 fő 

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2018. július 31-én: 53 fő 

        Szentgotthárd: 32 fő 

        Kistérség: 21 fő 

 

 

 



 

 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2012-től 2017-ig az éves, valamint 

2017. évi statisztikai jelentések alapján. 

 

10. számú táblázat 

 

település 2012.12.31. 2013.01.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31. 2017.12.31. 

Szentgotthárd 31 27 29 36 40 30 

Felsőszölnök - - - - - - 

Alsószölnök 1 1 1 1 1 - 

Szakonyfalu - 1 1 - - - 

Rönök 1 1 1 - - - 

Vasszentmihály 1 1 1 1 1 1 

Nemesmedves - - - - - - 

Rátót 1 1 1 3 3 4 

Gasztony - - - 1 2 2 

Rábagyarmat - 1 - - 2 2 

Csörötnek 7 6 3 4 3 5 

Magyarlak 5 4 5 4 3 6 

Kétvölgy - - - 1 1 1 

Apátistvánfalva - - - - - - 

Orrfalu - - - - - - 

Kistérség 

összesen: 

16 16 13 15 16 21 

Összesen: 43 43 42 51 56 51 

 

 

 

 
 

 

2013. évtől- 2016.évig folyamatos emelkedés tapasztalható, mint a társult települések, mint 

Szentgotthárd igénybe vevőinek létszámában. 2017.-ben Szentgotthárdon azonban csökkenés 

látható. 

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

települései között nagy szóródás mutatkozik. 



 

 
 

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

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

időszakban. 

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

történt igénybevétel.  

Kétvölgy, Vasszentmihály, Alsószölnök, Rönök, Szakonyfalu településeken pedig csak egy-

egy ellátottnak nyújtottunk szolgáltatást. 

 

 

11. számú táblázat 

 

2017. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves 1 fő    

60-64 éves     

65-69 éves 1 fő   2 fő 

70-74 éves 1 fő 5 fő 1 fő 1 fő 

75-79 éves 1 fő 3 fő  2 fő 

80-89 éves 2 fő 14 fő 1 fő 13 fő 

90 év feletti  2 fő  1 fő 

Összes: 6 fő 24 fő 2 fő 19 fő 

 
 

 

 

Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai 

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

aránya a legmagasabb.  

 

 



 

 
 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évre jóváhagyott intézményi térítési díjai: 

 

 szociálisan rászorultak esetében: 110Ft/nap 

 szociálisan nem rászorultak esetében: 250Ft/nap 

 

 

Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2014.-2017. között 

 

év hónap 
pszichés  

probléma 
elesés 

Betegség, 

rosszullét 

higiénés  

szükséglet 

téves  

riasztás, 

amelynél 

kiszállás 

történt 

egyéb 

ok 
krízishelyzet 

Összesen 

segítségkérések  

száma 

2014 0 8 12 50 3 2 - 75 

2015. 10 4 6 20 5 6 1 52 

2016. 1 21 14 2 2 0 2 42 

2017. 3 23 25 10 2 3 2 68 

Összesen 14 56 57 82 12 11 5 237 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 237 esetben került sor 

segítségkérésre.  

 

 

 

 

 

A riasztások legnagyobb százaléka higiénés szükséglet kielégítése kapcsán, illetve valamilyen 

egészségügyi probléma, betegség, rosszullét, szervi fájdalom, magas vérnyomás miatt történt. 

A pszichés riasztások zavartság, félelem, ijedség, magány miatt történtek, hiszen a kliensek 

egyedül élő idős, fogyatékos és pszichiátria betegek, akik bíznak, számítanak a 

szolgáltatásban. Magas számban történt elesés miatt is riasztás. A kliensek elmondása alapján 

az egyetlen segítségforrást ezekben az esetekben a készülék megléte jelentette számukra.  Az 

ellátottak nagy része a kezdetektől igényli a szolgáltatást, ragaszkodnak hozzá, 

biztonságérzetük jelentősen csökkenne a szolgáltatás megszűnése esetén. 

5,91%

23,63%

24,05%2,11%

34,6%

5,06% 4,64%

2014.-2017. segélykérés okai

Pszichés

Elesés

Betegség, rosszullét

Krízishelyzet

Higiénés szükséglet

Téves riasztás

Egyéb



 

 
 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás engedélyezett szakmai létszámkerete: 2 fő gondozó. 

 

 

2.2.3.Támogató Szolgálat 

 

A szociális alapszolgáltatásokat az elmúlt években több változás érintette. A szociális törvény 

módosításával az alapszolgáltatásokban 2003. január 1-jétől lehetett ún. „speciális 

alapellátásokat”, így pl. támogató szolgáltatást működtetni a fogyatékos személyek részére, 

közösségi ellátásokat a pszichiátriai betegek részére. 

A 2007. évi CXXI. törvény rendelkezett azonban arról, hogy a fent említett szolgáltatások 

normatív állami támogatása megszűnik, így 2009. január 1-jétől már nem tartozott a kötelező 

önkormányzati feladatok közé. A szolgáltatások működését az állam fő szabályként 3 évre 

megkötött finanszírozási szerződések útján támogatta. 

A szolgálatok finanszírozási rendszere újból megújult, ezért a pályázati rendszer 2016. január 

1-jétől megszüntetésre került, és a fenntartó a költségvetési törvény által meghatározott 

feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a támogatási összegek és feltételek, 

elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez. 

A támogatási rendszer 2 részből áll: 

 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 

 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

 

Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek 

segítésével töltött 1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a 

szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer. 

A jogszabály bevezette a kötelezően teljesítendő feladatmutató fogalmát is, amely támogató 

szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység. Emellett meghatározásra került, hogy évente 

minimum 1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel 

teljesíteni. 

 

2017. évre befogadott feladatmutató: 3315 

2017. évi normatív támogatás összege: 8.967.000,- Ft 

2017. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 4421,7141 

A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 5 fő 

Működési hó: 12 hónap 

2017. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1.765.241,- Ft. 

 

Támogató szolgálat 2017. évi költségvetése: 

Eredeti előirányzat: 17 222 000 Ft 

Módosított előirányzat: 18 911 993 Ft 

Teljesített: 17 456 203 Ft (92,3%) 

 

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak 

minősülő súlyos fogyatékos személyek köre: 

 látási fogyatékosság, 

 hallási fogyatékosság, 

 értelmi fogyatékosság, 

 mozgásszervi fogyatékosság, 

 pervazív fejlődési zavarok, 

 halmozottan fogyatékosság, 



 

 
 

 egyéb fogyatékosság. 

 

Súlyosan fogyatékos személy az, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 

járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a támogató szolgáltatás a tanácsadás, 

esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, 

készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja. A 

szolgáltatási elemek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás az igénybevevő személy számára a 

szükségletekhez, egyéni és környezeti jellemzőkhöz illeszkedő tevékenységet biztosítson. 

 

A célcsoport igényeinek és elvárásainak megfelelően személyi segítő szolgálatot, szállító 

szolgálatot, valamint információs és tájékoztató szolgáltatást működtetünk. A szolgáltatások 

biztosításával elsődleges cél, hogy minél magasabb szinten megőrizzük az ellátottak önálló 

életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül. 

Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik. 

 

A pályázati rendszer bevezetésével kötelezően teljesítendő feladatmutatókat kellett és kell 

teljesíteni most is. 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

12. számú táblázat  

 

Finanszírozási 

szerződés 

alapján 

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Működési 

támogatás 

összege  

8.848.500 Ft 8.550.000 Ft 8.697.500 Ft 8.967.000 Ft 8.967.000 Ft 

Vállalt 

feladatmutató  

3371 3200 3315 3315 3315 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

5832,6735 4838,85 4962,5665 4689,6882 4421,7141 

Teljesítés 

aránya 

173% 151,2% 149,7% 141,5% 133,4% 

Kiutalt 

támogatási 

összegből 

visszafizetendő  

0 F 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

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

a szerződésben vállalt feladatmutatót, ezért az elmúlt években visszafizetési kötelezettség nem 

keletkezett.  

 

 

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

2013-2017 



 

 
 

 

 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a 

személyi segítés aránya 2013-tól fokozatosan a szállítás felé tolódott. 

 

 

13. számú táblázat 

Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2012-től 2017-ig az éves statisztikai jelentések 

alapján 

 

Támogató szolgálat 

Település 2012.12.31. 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31. 2017.12.31. 

Szentgotthárd 21 24 21 26 26 31 

Csörötnek 4 3 3 4 3 4 

Rönök 1 1 1 0 0 0 

Magyarlak 3 2 3 2 3 2 

Rábagyarmat 1 2 2 3 3 3 

Szakonyfalu 1 2 0 0 0 0 

Rátót 1 0 0 0 0 0 

Gasztony 0 0 0 0 0 1 

Vasszentmihály 0 0 0 0 0 2 

Összesen 32 34 30 35 35 43 

 

A 2017-es évben az ellátásból kiesett 10 fő elhalálozás, szolgáltatás lemondása és szociális 

intézménybe költözés miatt. Új felvételes 18 fő volt. 

A támogató szolgáltatást igénybe vevők közül az év végén 22 fő egyedül és 21 fő családban 

él. 

 

 

14. számú táblázat 

2017. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján 

 

2017. december 31-i ellátotti létszám: 43 fő 

  Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 8 fő 23 fő 



 

 
 

Magyarlak 2 fő 0 fő 

Csörötnek 0 fő 4 fő 

Rábagyarmat 3 fő 0 fő 

Gasztony 0 fő 1 fő 

Vasszentmihály 0 fő 2 fő 

Összesen 13 fő 30 fő 

 

 

A fogyatékosság típusa szerint: értelmi fogyatékos 4 fő, látássérült: 2 fő, mozgássérült 6 fő, 

halmozottan sérült 0 fő, pervazív fejlődési zavar: 1 fő, egyéb kategória: 0 fő. 

 
 

 
 

Az ellátottak 72%-a Szentgotthárdon él, míg 28 %-uk a kistérségben.  



 

 
 

 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2017. december 31-én 

 

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

generáció vette igénybe. Az utolsó két évben ez az arány egy picit megváltozott. Az igénybe 

vevők között a 18-59 év közöttiek is megjelentek (11%). A férfi és női igénybe vevők életkori 

megoszlása jelentős különbségeket mutat, és a nők dominanciája leginkább a 70 év feletti 

kategóriákban jelenik meg. 

 

Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak: 

gondozási-ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás, 

segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten 

belül, szállításhoz kapcsolódó személyi segítés (felügyelet, kísérés). 

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

speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és rumi közoktatási intézmények tanulói. Ez 

azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rászorult és nem 

rászorult kiskorúak speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáférése. A busz 

szállítási kapacitása 100%-os. Az inaktív, szociálisan nem rászorult idősebb generáció a 

szállítás során az egészségügyi és szociális intézményekhez való eljutást és a temető járatot 

veszik igénybe. Temető járatot a szolgálat havi 2 alkalommal, minden hónap 2. és utolsó 

péntekjén működtet. A járat délután 3 órakor indul és előre meghatározott megállóhelyeken 

szállnak fel az igénylők. Az intézmény önerőből, 2016. decemberében egy új Renault Trafic 

8+1 férőhelyes mikrobuszt vásárolt, mely alkalmas kerekes székes személyek szállítására, 

rendelkezik mobil rámpával, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldalajtajához 

szerelhető kazettás lépcsővel és GPS rendszerrel, kötelező és casco biztosítással. Bizonyos 

esetekben a szállítási igények maradéktalan teljesüléséhez az intézmény másik két 

gépjárműve is bevonásra kerül. 

 

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

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. 

 

Támogató Szolgáltatás 2018. évi díjelőírásai  

1, Szociálisan rászorultak esetében:  

 Szállítási kilométer intézményi térítési díja: 140 Ft/km.  



 

 
 

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

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

kilométerdíja: 150 Ft/km.  

 Személyi segítés intézményi térítési díja: 850 Ft/óra  

2, Szociálisan nem rászorultak esetében 

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

szállítás esetén: 100 Ft/km 

 Személyi segítés óradíja: 1000 Ft/óra.  

 

Térítési díjat minden ellátott fizet. 

 

2018. évre befogadott feladatmutató: 3315 

2018. július 31-én az ellátotti létszám: 41 fő 

   Szentgotthárd: 31 fő 

   Kistérség: 12 fő 

 

A 2018/19-es tanévben várhatóan 7 fő (4 fő szociálisan rászorult, 3 fő szociálisan nem 

rászorult) kiskorú gyermek veszi igénybe a szállító szolgáltatást (6 fő a szombathelyi 

Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, 1 fő a Rum-Kastély Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulója), így a szállítási kapacitás 100%-os lesz. A 

gyermekek közül 4 fő szakiskolai képzésen folytatja tanulmányait. 

 

 

2.2.4. Közösségi Pszichiátriai alapellátás  

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

költségvetési törvény által meghatározott feltételek szerinti támogatásban részesül, azonban a 

támogatási összegek és feltételek, elszámolásuk hasonló a pályázati rendszerhez. 

 

A támogatási rendszer 2 részből áll: 

 a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 

 és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

Az egy feladategység pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a 

külön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 

kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott. Kötelezően teljesítendő 

feladatmutató éves átlagban 40 fő. 

 

2017. évre befogadott feladatmutató: 42  

2017. évi normatív támogatás összege: 8.300.000 Ft 

2017. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 43,0082 

A közösségi pszichiátriai alapellátás engedélyezett létszámkerete: 3 fő 

 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 2017. évi költségvetése: 

Eredeti előirányzat: 9 134 000 Ft 

Módosított előirányzat: 11.182.666 Ft 

Teljesített: 11.113.308 Ft (99,3 %) 

 

A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. Célcsoportját az 

otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, hosszan tartó pszichiátriai problémával élők 

képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás 



 

 
 

mellett egyensúlyban tartható, ugyanakkor a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, 

rehabilitációjuk és szociális biztonságuk intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan.  

A szolgáltatás hatékony biztosítása érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, 

bizalmának megnyerése. A közösségi gondozók a szolgáltatásokat többnyire az ellátott 

otthonában végzik, a folyamatos kapcsolattartást segíti a munkatársaknak biztosított szolgálati 

telefon.  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátásban alkalmazott tevékenységek, szolgáltatási elemek: 

 megkeresés, 

 tanácsadás, 

 esetkezelés, 

 gondozás, mentális gondozás, 

 készségfejlesztés. 

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérők mindenféle 

ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátást. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai: 

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

 problémaelemzés, problémamegoldás (a személyes célokat akadályozó problémák 

feltárása, a változtatásra motiváló tényezők és a jelenlegi probléma megoldó stratégiák 

feltárása) 

 készségfejlesztés (életviteli készségek, problémamegoldó készségek, asszertív 

viselkedés, kommunikációs készségek fejlesztése, munkakereséshez és megtartásához 

szükséges kompetenciák fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltésének támogatása, társas 

kapcsolatok kialakításának fejlesztése) 

 szociális ügyintézés 

 gondozás, mentális gondozás (pszichoedukáció, korai figyelmeztető tünetek 

felismerésének segítése, stresszkezelés, agressziókezelés stb.) 

 egyéni esetkezelés 

 csoportokkal végzett munka 

 természetes támogató háló szervezése 

2013-tól a kötelezően teljesítendő feladatmutatók alakulását a következő táblázat szemlélteti. 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

15 számú táblázat 

  

Finanszírozási 

szerződés 

alapján 

2013.év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

Vállalt 

feladatmutató  

41 42 42 42 42 

Működési 

támogatás 

összege 

8.150.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

Ténylegesen 

teljesített 

feladatmutató  

49,57 44,70 44,41 42,1149 43,0082 

Kiutalt 

támogatási 

összegből 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 



 

 
 

visszafizetendő  

16 számú táblázat 

A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2013-tól 2017-ig, az éves 

statisztikai jelentések alapján 

 
Közösségi pszichiátriai alapellátás 

 

Település 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31. 2017.12.31. 

Szentgotthárd 36 30 29 31 31 

Csörötnek 5 5 5 5 5 

Rönök 2 2 2 2 2 

Kétvölgy 2 2 3 2 2 

Alsószölnök 2 2 2 1 1 

Apátistvánfalva 1 1 1 1 1 

Magyarlak 2 2 2 1 1 

Összesen 50 44 44 43 43 

 

ellátottunk volt, amelynek 72 %-a Szentgotthárd, 28 %-a kistérség területéről. Ebből 65 % a 

nők aránya (28 fő) és 35 % a férfiak aránya (15 fő). Az ellátottak közül 8 fő vette igénybe a 

Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja szolgáltatásait, 3 fő az étkeztetést és 1 fő 

a házi segítségnyújtást. 2 fő a támogató szolgáltatás mellett az idősek klubja ellátottja is volt. 

A 2017-es évben az ellátásból kiesettek száma 1 fő szolgáltatás lemondása miatt. Az új 

felvételesek száma 1 fő volt. Az ellátottak 67 %-a családban él, míg 33 %-a egyedül. 

 

A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek – 2017. december 31-

én. 

 BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 28 fő 

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

megbetegedések: 14 fő 

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

 

Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 65 %-a, depressziós 

megbetegedésben szenved 33 %-uk. Ők alkotják a fenti betegségcsoportok közül a nagyobb 

arányt. Ez a jelentősebb különbség abból adódik, hogy az enyhébb mentális 

megbetegedésekben szenvedő emberek nem érzik még szükségességét a szociális 

segítségkérésnek. Az ellátottak 2 %-a küzd fóbiás, szorongásos problémákkal. 

 

Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2017. december 31-én 

 
A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak 

teszik ki az ellátottaink nagyobb arányát (44 %), de a 18-39 év közöttiek is nagyobb számban 



 

 
 

jelen vannak (21%). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellátotti létszám 35 %. Az 

ellátottak közül 19 fő rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül. Az ellátottak közül 

csak 10 fő dolgozik. Ez annak is tudható be, hogy klienseink többsége alacsony 

iskolázottságú, védett munkahely kevés van térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk 

korlátozott. Közfoglalkoztatási programban 1 fő dolgozik. 1 fő volt, aki semmilyen pénzbeli 

juttatásban nem részesült. 

Klienseink számára a csoportokat kéthetente egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi 

helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: zeneterápia, kreatív – kézműves csoport, 

személyiségfejlesztő és pszichoedukációs csoport.  

A gondozási folyamat eredménye alapján a hosszan tartó pszichiátriai problémával élő 

ellátottak képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival 

azonos szintű teljes életet élni. A kliensek ellátása során nagy gondot fordítunk a komplex 

gondozásra, minden területen pozitív változás elérésére törekedünk. Az ellátottak állapotának 

folyamatos figyelemmel kísérése által, annak romlásának azonnali felismerésével sikerül 

kiküszöbölni a betegségre jellemző állapotrosszabbodást, ennek következtében a klienseknél 

csökkent a krízishelyzetek száma. 

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

az absztinens időszakok hossza kitolódik. A munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a 

természetes segítők, támogatók felkutatására és a kliensek gondozásába való bevonására. 

 

A szolgálat együttműködő kapcsolatot alakított ki a közösségi munkacsoport tagjaival 

(pszichiátriai gondozó, háziorvosok, hivatásos gondnokok, Közös Önkormányzati Hivatal, 

Család- és Gyermekjóléti Központ, Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségi Pont, 

Gyámhivatal, hivatásos gondnokok, a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató 

FŐKEFE Nonprofit KFt. stb.). Az intézmények között az információáramlás rendszeres annak 

érdekében, hogy az ellátás folyamatos legyen a kliens szükségleteit szem előtt tartva. 

 

2018. évre befogadott feladatmutató: 42 fő 

2018. július 31-én az ellátást igénylők létszáma: 44 fő 

     Szentgotthárd: 31 fő 

     Kistérség: 13 fő 

 

 

2.3. Jövőbeni célok, feladatok 

 

 Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások 

vonatkozásában a határozatlan időre szóló működési engedélyek, valamint a 

szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzések megtartása, ennek érdekében a 

személyi és tárgyi feltételeknek a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti 

biztosítása. 

 Közigazgatásilag a városhoz csatolt településeken élők részére a szociális étkeztetés 

lehetőségének a biztosítása hétvégén és ünnepnapokon is. 

 A szolgáltatásokhoz használt intézményi gépjárművek folyamatos karbantartása, 

szervízelése, szükség esetén cseréjük. 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kétirányú kommunikációs feltételeknek 

nem megfelelő készülékek fokozatos cseréje vagy bérlése (az állami szerepvállalástól 

függően) 

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

épületének felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek és feladatok: 

 Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje. A folyamat 

az akadálymentesítési pályázat kapcsán elkezdődött folytatásra vár. 



 

 
 

 Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések 

számának növekedésével (számítógépek stb.) az elöregedett hálózat nem bírja a 

terhelést. (Gyakran lecsapja a biztosítékokat.) 

 Tálalókonyhában a vízvezeték és szennyvízhálózat felújítása, csempe, járólap 

cseréje. Kettő és háromfázisú mosogatók cseréje. 

 Gazdasági bejáratnál a külső lépcső járólapozása. 

 Intézményi udvar aszfaltos részének cseréje. 

 Idősek klubja épületén a tetőszerkezet javítása, pala cseréje. 

 Idősek klubja épületében a nyílászárók cseréje. 

 Külső lábazat javítása, festése. 

 Klíma berendezés szerelése a közösségi termekben. 

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

intézményi feladatellátás céljára. (Jelenleg a Nevelési Tanácsadó működik 

benne.) 

Az épület újrahasznosításának indoka: 

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

biztosíthatók irodai helyiségek, nincs irattári helyiség, másrészt az alkalmazottak 

méltatlan körülmények között végzik a fokozott pszichés megterheléssel járó napi 

munkájukat, mivel nem áll rendelkezésre adminisztrálásra alkalmas helyiség, nincs 

személyzeti öltöző és zuhanyzó. 

Ismételten tisztelettel kérjük Szentgotthárd város Képviselő-testületétől és a Társulási 

Tanácstól, hogy a Nevelési Tanácsadó elhelyezésére találjanak más megoldást! 

Az épület lelakott, a felújítási költségeket a 2019. évi költségvetésben kérjük megtervezni. 

 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 10. 

 

       Tisztelettel: 

 

Fábián Béláné 

Intézményvezető 
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Bölcsődei Intézményegység-vezetői beszámoló a 2017/2018-as nevelési évről 

 

 

Bevezető 

 

 Bölcsődénkben - a gyermekjóléti alapellátás részeként - a családban nevelkedő gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű nevelését-gondozását végezzük. Életkoruknak megfelelő 

étkeztetést, játéktevékenységet, tervezett tevékenységet, személyiség- és közösségformáló 

helyzeteket és feladatokat biztosítunk számukra, amíg szüleik munkavégzésük, munkaerő-

piaci részvételt elősegítő képzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni 

ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a napközbeni ellátás 

keretében biztosított szolgáltatás időtartama a szülő munkarendjéhez igazodik. Napi 12 órás 

nyitvatartási renddel működünk.  

A 2017/2018-as nevelési év változást hozott a bölcsőde életében, szeptembertől már 5 

csoportszobában, 68 férőhelyen tudtuk biztosítani a bölcsődei ellátását. Jogszabályban 

meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően indítottuk el a nevelési évet. A 

tárgyi feltételek megteremtésénél folyamatosan igyekeztünk a szakmai követelményeknek 

megfelelni. Őt felújított csoportban és három modern fürdőszobában történik a gyermekek 

nevelése, gondozása. A három gyermeköltözőben jellel, névvel ellátott szekrények biztosítják, 

a gyermekruhák gyermekenként elkülönített tárolását. 

Az épület északi fekvésű oldalán 2012-ben kialakításra került egy só-szoba. Az őszi-téli 

hónapokban csoportbeosztás szerint használjuk, prevenciós jelleggel, a légúti fertőzések 

megelőzésére. 

Itt találhatóak a dolgozók által használt helyiségek, valamint a mosókonyha, raktárak, 

kazánház, a mosogató és a főző konyha, mely jól felszerelt, a HACCP előírásainak megfelel. 

A gyermekek étkeztetését, külső szolgáltató cég biztosítja, helyben főzéssel. Diétás, 

ételallergiás gyermekek számára megfelelő étrendet biztosítunk. 

Az udvaron a bölcsődés korú gyermekek számára elkülönített udvarrész áll rendelkezésre. Az 

előírásoknak és a modern kor követelményeinek megfelelő játékok kerültek telepítésre, 

melynek szabványossági felülvizsgálata megtörtént. 

Szakmai munkánk tervezése során, olyan programokat biztosítottunk, melyben a családok is 

aktívan részt vettek, tevékenykedtek, így lehetőség volt egymás szokásainak, értékrendjének 

jobb megismerésére, a kapcsolatok elmélyítésére. Fontosnak tartjuk a családias hangulatú 

bölcsődei légkör megteremtését, ahol nemcsak a gyermekek, hanem az őket gondozó 

felnőttek is jól érzik magukat, és sajátjuknak érzik munkahelyüket. 

 

 

Szakmai munka értékelése 

Szakmai munkánkat „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai”, „ A bölcsődei 

nevelés-gondozás országos alapprogramja ” előírásai, valamint a „Gyökerek és Szárnyak” 

pedagógiai program ránk  vonatkozó sajátosságai szerint végezzük.   

Kiemelt célunk: ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” szemlélet megvalósítása, hogy a gyermek 

szabadon, játékosan, örömmel tudjon felfedezni. 

Szakmai munkánk megvalósításához részletes programtervezeteket dolgoztunk ki. Újonnan 

fejlesztett csoportnapló, segítette szakmai munkánkat, tartalmazta a programtervezetek 

merítési anyagait, a nevelés-gondozás évszaknak megfelelő feladatait, havi bontásban.  

Kiemelt feladatként jelenítettük meg az éves munkatervben a zenei nevelést és a játékos 

mozgást. A kisgyermeknevelők nevelési év elején elkészítették a nevelési tervet, mely 

tudatosan kiterjed a kiemelt nevelés területre, tartalmazza az évszakhoz, kapcsolódó 

tevékenységi terveket és a megvalósításhoz szükséges merítési anyagot. 



 

 
 

A feltételeket, melyek a gyermekek számára a fejlesztő funkciók gyakorlását lehetővé tették, 

a kisgyermeknevelők tudatosan alakították ki, figyelembe véve a gyermekek életkori és 

egyéni sajátosságait. A csoportszobákban a gyermekek fejlettségét, érdeklődését figyelembe 

véve jelentek meg a játékok, játszósarkok. A gyermek életkorának, fejlettségének, egyéni 

érdeklődésének, igényének megfelelően vett részt a játékos mozgásban, tevékenységekben, 

miközben tudott tapasztalatokat szerezni, felfedezni, csodálkozni, nevetni. 

Elvárás, hogy a gyermekek fejlődési, érési folyamatairól árnyalt, hiteles pedagógiai  

dokumentációt vezessünk, ez indokolta, hogy tartalmilag, formailag új fejlődési naplót 

készítsek, így a megadott szempontok segítségével a kisgyermeknevelők  alaposabban meg 

tudták figyelni a gyermekeket, a több, szakmai észrevétel által a dokumentáció is pontosabb, 

objektívebb lett.   

 

Személyi feltételek: 

Az 5 működő csoportszobában 11 kisgyermeknevelő nevelte-gondozta a gyermekeket. 

Munkájukat 3 fő bölcsődei dajka segítette. A szakmai munkáért, törvényességért, 

gazdálkodásért egy fő, függetlenített intézményegység-vezető felelt. 

Bölcsődénk kisgyermeknevelőinek képesítése 15/1998.(IV.30.) NM. Rendeletben 

foglaltaknak megfelelt. 2016. január 01.től a főiskolát végzett kisgyermeknevelőkre is 

vonatkozik a pedagógus életpálya modell. A 2017-2018-as nevelési évtől már tizenkét fő 

kisgyermeknevelői létszámból négy fő kisgyermeknevelő rendelkezik diplomával. Két fő 

pályakezdő gyakornok pedagógus esetében mentori feladatokat láttam el, felkészítettem őket 

a minősítővizsgára, illetve 1 fő kisgyermeknevelő (most diplomázott) két évig gyakornokként 

látja el munkakörét, akinek a minősítővizsgára való felkészítését szinten elkezdtem. A sikeres 

minősítések által a kolléganők  gyakornok státuszból,  pedagógus I., pedagógus II. fokozatba 

kerültek. 

 

 

 
 

 

Minősített kisgyermeknevelők létszáma a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében 2017/2018-

as nevelési évben. 

4 

8 

SZEOB Tótágas Bölcsődéjében kisgyermeknevelők 
végzettség szerinti kimutatása

Pedagógus munkakörben dolgozók Középfokú végzettséggel rendelkezők



 

 
 

 
 

 Továbbképzés: 

Akkreditált továbbképzésen az elmúlt nevelési évben, 6 fő kisgyermeknevelő vett 

részt, hogy eleget tegyen a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendeletben foglalt továbbképzési 

kötelezettségének 

 „Játszmák és konfliktuskezelés” című akkreditált továbbképzésen 4 fő 

kisgyermeknevelő vett részt. A 3 alkalmat felölelő képzés pontértéke 30 pont,  

 „családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglalkozó szakembereknek” című 

akkreditált továbbképzésen 3 fő pedagógus munkakörben dolgozó kisgyermeknevelő vett 

részt.  

A képzésen hallottakat kisgyermeknevelői értekezleten megosztották a kolléganőkkel.  

Oktatási Hivatal által tartott tájékoztatón 4 fő pedagógus munkakörben dolgozó 

kisgyermeknevelő vett részt, ahol a pedagógusminősítéssel kapcsolatos hasznos 

információkról kaptak tájékoztatót. 

 

 

Házi továbbképzések: 

A 2017/2018-as nevelési év munkaterve alapján, betervezett továbbképzések, megvalósítása 

változatos módszerekkel történt. Kisgyermeknevelői előadások, hospitálások, kerekasztal 

beszélgetés, pszichológus, védőnő, mentőtiszt előadásait hallottuk.  

 

 

 Témája Ideje Lebonyolítója 
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Szobatisztaságra nevelés 2017. október Mesicsné Köbli 

Mónika 

(pszichológus) 

A zene jótékony hatása a gyermek 

egészséges 

személyiségfejlődésére 

2017. 

november Tóth Sarolta 

A mozgás, mint lételem a 

bölcsődés korú gyermek 

napirendjében. 

2018. február 
Tamaskóné Sebők 

Anett 

A kisemberek  dalai. 

Zenei nevelés a bölcsődében 

2018. április 
Dervarits Erika 
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SZEOB Tótágas Bölcsődéje kisgyermeknevelőinek életpálya 

szerint besorolása

gyakornok

Ped I-be sorolt

Ped II-be sorolt



 

 
 

Tárgyi feltételek, infrastrukturális fejlesztések: 

 Intézményi költségvetési forrásból fedeztük a játszóudvaron lévő játékkészlet korszerűsítését 

(babaház telepítés), valamint a meglévő játékeszközök állagának megóvását. Szintén ebből 

finanszíroztuk szociális helyiségek felújítását, korszerűsítését. Az alkalmazotti mosdó, 

zuhanyzó, WC új burkolatot, és felszerelést kapott, illetve az 5. csoportszoba és a hozzá 

tartozó helységeinek ajtócseréje valósult meg.  

 

 Ötlettárunk: 

 homokozó: ez is lehetőséget ad a kreativitásra és alkotó gondolkodásra, vizuális 

fejlesztés megvalósítására. A két helyszínen napközben váltják egymást a csoportok az 

udvaron. Rosszidő esetén bent is teremtettünk igény szerint lehetőséget homokozásra.  

 tornaszoba: is biztosítja a mozgáskoordináció fejlődésének lehetőségét, a mozgás 

jártasság megalapozását, a mozgás megszerettetését. 

 sószoba: csoportelosztás szerint váltják egymást a csoportok, különösen az őszi 

időszakban,  

 

Pénzügyi adatok. 

Bölcsőde bevétele, önkormányzati hozzájárulásból, állami normatívából és a szülők által 

befizetett összegekből áll. A fenntartó 2012. május 1-től személyi gondozási térítési díjat 

állapított meg. A napi térítési díjak a család 1 főre eső nettó jövedelme alapján kerültek 

megállapításra. A 2017-2018-as nevelési évben a személyi gondozási térítési díjból összesen: 

3 780.250,- Ft bevétel keletkezett. 

 

Ellenőrzések: 

1. Bölcsődénkben 2018. március 27-én a Vasmegyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály- Szociális és Gyámügyi Osztály szakügyintézője által tartott hatósági ellenőrzése 

során vizsgálatra került, hogy a bölcsődei szolgáltatás működése, tevékenysége megfelel-e a 

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

végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek. A játszóudvaron tárgyi hiányosságokat 

tárt fel, melyek pótlása folyamatban van (csak a gyermek számára biztosítandó vízpermetező 

hiányzik).  

Az ellenőrzés során szerzett benyomások, a bemutatott dokumentumok elemzése  alapján 

megállapítást nyert, hogy eredményes és hatékony szakmai munka folyik a bölcsődében, a 

dokumentumok vezetése a jogszabályban előírtaknak megfelel. 

Javasolták, hogy a diétás gyermekek részére is a napi négyszeri étkezést biztosítsa a 

szolgáltató. A szolgáltatóval felvettem a kapcsolatot, aki rövid időn belül biztosította a diétás 

étkezést. 

Más típusú szakhatósági ellenőrzést tartott bölcsődénkben az Állami Népegészségügyi és 

Tiszti Szolgálat is, mely mindent rendben talált, hiányossági kifogással nem élt, de javasolta 

az udvaron használt gyermekcipők külön tárolását. 

 

2 Kisgyermeknevelők munkájának belső ellenőrzése során: az egyéni bánásmód 

alkalmazása, a folyamatos rugalmas napirend biztosítása, a felnőtt környezet étkezésben, 

kommunikációban, a játéktevékenységben, önállósodási törekvések támogatásában való 

szerepe, valamint programtervezetek megvalósítása, a napi kezdeményezések bevezetése, 

adminisztrációs feladatok ellátása került megfigyelésre. Az ellenőrzésekről feljegyzés készült, 

a felmerülő hiányosságokat megbeszéltük. Minden esetben törekedett a kisgyermeknevelő 

azokat kijavítani. A technikai dolgozóknál a munkafolyamatokat, az épület tisztaságát, 

rendezettségét az udvari játékeszközök higiéniáját ellenőriztem. 

 

 

 Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság a bölcsődei 



 

 
 

intézményegységben (2017. szeptember 01- 2018. június 30.). 

adattábla 

 SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
68 fő 

Bölcsődei csoportok 

száma 
5 

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

Bölcsődés s 

gyermekek létszáma 
38 54 54 54 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő 

1 1 1 1 

Hátrányos helyzetű 0 0 0 0 

Tartósan beteg 1 1 1 1 

a Gyvt..21B.§ (1) 

bekezdés a) pontja 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 

15 18 19 19 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 

2 2 2 2 

 febr. 28. márc.31. ápril.31. május.31. 

Bölcsődés  gyermekek 

létszáma 
59 66 67 68 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő 

0 0 0 0 

Hátrányos helyzetű 0 0 0 0 

Tartósan beteg 2 2 3 3 

a Gyvt..21B.§ (1) 

bekezdés a) pontja 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 

27 28 29 30 

Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 

4 4 4 4 

 

A 2017/2018-as nevelési évben 68 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. 

A gyermekek 87%-a fizetett gondozási személyi térítési díjat. A gyermekek 47%-a étkezhetett 

ingyenesen. A 2017/2018-ass nevelési évben a decemberi adatok alapján 54 gyermek 

felvételére került sor, a beszoktatás folyamatos, április hónapban érjük el 68-as létszámot. A 

felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során az idevonatkozó 

jogszabályi környezetnek megfelelően elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét 

szülője a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását 

biztosítani, illetve a szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés 



 

 
 

miatt az intézményi nevelést, gondozást, étkezést. 

adattábla, csoportonkénti kimutatás (2017. szeptember 01. - 2018. június 30.) 

csoportok 
a csoport 

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

Misi mókus kisóvodás 6 13 12 12  13 

Napsugár csecsemő 8 8 10 10  11 

Sün Balázs kisóvodás 13 7 7 7  14 

Pöttyös 

Katica 
vegyes 4 14 14 14  8 

Pillangó 

Panna 
kisóvodás 7 12 11 11  12 

csoportok 
a csoport 

típusa 
febr. 29. márc.31 ápr.29. máj.31. jún.30. 

Misi mókus kisóvodás 13 13 13 14 14 

Napsugár csecsemő 12 14 14 14 14 

Sün Balázs kisóvodás 14 14 14 14 14 

Pillangó 

Panna 
kisóvodás 12 14 14 14 14 

Pöttyös 

Katica 
vegyes 8 10 11 12 12 

 

Az érvényes szabályozások szerint történik a gyermekcsoportok kialakítása, azaz a 2. 

életévüket be nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyezzük el, a csoportlétszám 12 

fő.. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú 

nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést 

készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az 

előző havi jelentések tartalmát. Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési 

kötelezettsége van az intézményegység-vezetőnek. 

adattábla, bölcsődei férőhelyek kihasználtságáról a 2017/2018-as nevelési évre (2018. 

június 30-i adatok) 

Hónapok 

Beíratott gyermekek 

száma, akik 

ellátásban 

részesültek és az 

adott hónapban 10 

napnál többet nem 

hiányoztak összesen 

Férőhely hány 

%-a 

Tanúsítvány 

szerint 68 

férőhelyre 

Havi beíratott 

létszám 

Nyitva-

tartási 

napok 



 

 
 

(fő) 

2017. 2018. 2017. 2018. 2017.   2018. 2017/2018

116 Szeptember 46  69  47  21  

Október 51  79  54  22  

November 47  79  54  21  

December 46  79  54  16  

Január  48  85  58  22 

Február  53  86  59  20 

Március  51  97  66  19 

Április  64  97  67  19 

Május  65  100  68  21 

június  56  100  68  21 

 

A statisztikai adatokból jó látható, a havi szinten a 10 napnál több napot hiányzó gyermekek 

száma. Az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni azt a gyermeket, a 

normatíva igénylése esetén, aki az adott hónapban 10 napnál több napot hiányzik. 

 

adattábla a bölcsődei programokról 

 

Megnevezése 

IDŐPONT 

Részt vevő 

gyermekek 

létszáma 
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szülők 

létszáma 
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létszáma 
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ideje tól-
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világnapja: 

Kisgyermekne

velők Benedek 

Elek mesét 

mondtak el a  

gyermekeknek 

szeptem

ber 

9. 10.30 

 

Családi játszó 

délután 

2017. 

október 

1

8. 
15.00- tól 

40 gyermek+ 

szülő, 

kisgyermeknev

elő 

50 szülő  

Magyar nyelv 

napja: 

zenehallgatás, 

(élő gitár 

kísérettel 

népdalok 

meghallgatása)

, éneklése 

2017. 

novemb

er 

1

0. 
30 perc 

minden 

gyermek 
  

Hagyományáp

olási céllal 

megtartott 

ünnepeink 

(Mikulás,  

karácsony, 

az ünnephez 

közeli 

időpontokba

n 

 
minden 

gyermek 
  

Hagyományáp

olási céllal 

megtartott 

ünnepeink 

:Farsang 

2018. 

február 
  

minden 

gyermek 
  

Mesebolt 

Bábszínház 

2018. 

március 

2

1. 

Papírvará

zs 

(előadás) 

64 gyermek + 

kisgyermek-

nevelők 

Mesebolt 

Bábszínház 
 

Hagyományáp

olási céllal 

megtartott 

ünnepeink: 

Húsvét 

2018. 

március 
 

nyuszifés

zek 

keresés 

az 

udvaron 

minden 

gyermek 

kisgyermeknev

elők 
 

Bölcsőde 

kóstolgató 

2018. 

április 

1

4. 

szombat 

délelőtt 

38 fő leendő 

bölcsődés 

gyermek 

kisgyermeknev

elők. 

intézményegys

ég-vezető 

76 szülők, 4 

nagyszülők, 

Nevelés-

gondozás 

nélküli nap 

2016. 

április 

2

1. 

szakmai 

konferen

cia 

  

minden 

kisgyermek-

nevelő, 

intézményeg

ység-vezető 

Gyermeknap 

és családi nap 

 

 

2018. 

május 

2

6. 

14.
00

-

19.
00

 

minden 

csoport, 

kisgyermeknev

elők, 

intézményegys

  



 

 
 

ég-vezető 

 

 

Ünnepekre készülődéssorán az évkör valamennyi ünnepének megtartására, beágyazása 

(születésnap, farsang, húsvét, stb.) törekszünk. 

Szeptember Családlátogatás, a beszoktatás, az adminisztrációs tevékenység, az 

évszaknak megfelelő napirend kialakítására, összehangolásával, az életkornak megfelelő 

játékkészlet biztosításával törekedtek a kisgyermeknevelők a csoport életének 

megszervezésére. bölcsődében. Előkerültek az új bábok. Az udvaron megvalósult a 

szelektív hulladékgyűjtés. A faleveleket, a papír, műanyag dobozokat válogatták, 

rendszerezték a gyermekek. Kisgyermeknevelők az élmény és tapasztalatszerzést 

erősítették a tevékenységek során. 

 

Október Elkezdtük a só-szoba, tornaterem használatát. A tornaszoba eszközeit bővítettük, 

csoportbeosztást készítettünk a mindkét terem használatához. Elindítottuk a heti 

programtervezeteket, a kisgyermeknevelők ezeket tudatosan megtervezték, készültek rá, a 

programokhoz az eszközöket biztosították. Megemlékeztünk az állatok világnapjáról. 

Állatokat ábrázoló könyveket nézegettünk, állatokról szóló mondókákat, mesét, énekeket 

elevenítettünk fel.  Új kezdeményezésként családi játszódélutánt tartottunk. Együtt töltöttünk 

egy vidám délutánt, közös őszi barkácsolással, ahol gyermekek közösen festhettek, 

nyomdázhattak, nyakláncot fűzhettek, az ősz hangulatában a kisgyermeknevelők segítségével. 

A program iránt nagy volt az érdeklődés. A szülők részéről nagy volt az érdeklődés 

November Magyar Nyelv napján. élő gitár kísérettel népdalokat, gyermekverseket 

hallgattunk, énekeltünk. Előkerültek a hangszerek, minden gyermek a kipróbálhatta a 

ritmushangszerek használatát, gyakorolhatta az ütemképzést. A kisgyermeknevelők 

meglátogatták az óvodában a volt bölcsődés gyermekeiket. 

December Házhoz jött a Mikulás, a gyermekek ajándékot kaptak, közösen énekeltünk. 

Ráhangolódottunk az Adventre, karácsonyi dalokkal, mesékkel, modókákkal,  mézeskalácsot 

szaggattak, sütöttek, díszítettek, amit haza is vihettek.  

Január A gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének, évszaknak megfelelő napirendet 

alakítottunk ki. Megfigyeltük a téli természetet, madarakat etettünk a kihelyezett 

madáretetőkben. Szülőcsoportos beszélgetés témái: Farsangi előkészületek, Szobatisztaságra 

nevelés folyamata, Helyes szokások kialakítása. Csoportbeosztás szerint használtuk a só-, és 

tornaszobát. 

Február A farsangi mulattság során jelmezt húztak a gyermekek, kisgyermeknevelők, ezen a 

napon a vidámságé volt a főszerep. Zenéről, táncról, ropogtatni valóról gondoskodtak a 

kisgyermeknevelők.  

Március Évszaknak, ünnepnek megfelelő dekorációt készítettünk. Húsvét előtt az udvaron 

nyuszi fészket kereshettek, élő nyuszit simogathattak a gyermekek. A fészket és a benne lévő 

ajándékokat örömmel fogadták. Húsvétváró családi délután során a szülők, gyermekek 

különböző technikával dekorációkat készítettek, tojást festettek.  Jó döntésnek  bizonyult a 

Szombathelyi Mesebolt Bábszínház színészei által tartott bábelőadás, mely lekötötte a 

gyermekek figyelmét, felkeltette a gyermekek érdeklődését. 

Április Egyre több időt töltöttünk a szabad levegőn, változatos mozgásélményeket 



 

 
 

biztosítottunk a szabadban, megfigyeltük a természet ébredését. Virághagymát ültettek a 

gyermekek a kisgyermeknevelőkkel az udvaron lévő kertbe. Bölcsőde kóstolgatón 36 

gyermek (76 szülő) vett részt, ismerkedhettek a bölcsődei környezettel.  Tájékoztattuk őket a 

felvétel feltételeiről, lehetőségeiről is. A gyermekek érdeklődését  felkeltette  a rendelkezésre 

álló színes, adekvát, játékkészlet, amit  segítséggel birtokba is vettek. 

Május A gyermekek felköszöntötték édesanyjukat, az általuk készített apró ajándékkal. A 

családi gyermeknapon változatos programok közül válogathattak a gyermekek és családjaik. 

Volt arcfestés, légvár, trambulin, célba dobálás, alkotó sarok, szélforgó készítés, agyagozás, 

korongozás, lufi megszerzése, horgászat. A gyermekeket palacsintával, üdítővel és fagyival 

kínáltuk. A mentőautó, tűzoltóautó, rendőrautó is nagyon érdekelte, és lekötötte a 

gyermekeket. Az óvodába menő gyermekek szülei számára tartott szülői értekezleten a 

kisgyermeknevelők a gyermekek érési, fejlődési folyamatairól adtak tájékoztatót a szülőknek. 

 

Június - Július A kialakított nyári napirend lehetővé tette, hogy hosszabb ideig tartózkodjunk 

a szabadban, törekedtünk a balesetmentes környezetkialakítására, az árnyékolásra, bő 

folyadékpótlásra, napvédelemre. Az óvodába menő gyermekeknek az óvodába való átmenetet 

segítettük elő, úgy hogy a gyermekeket fogadta az óvodában a leendő óvó néni.  Ott együtt 

énekeltek, barkácsoltak. Az óvodába menő gyermekeknek a kisgyermeknevelők ajándékot 

készítettek és tarisznyával köszöntek el tőlük. Elkezdtük az előkészületeket a következő 

nevelési év elindításához. Megtörtént a szülők értesítése a bölcsődei felvételről és a várható 

szülői értekezlet pontos időpontjáról. A kolléganőkkel megbeszéltük a csoportváltást,  és a 

leendő csoportokat, megtartottuk az újonnan érkező gyermekek szüleinek a szülői 

értekezletet. 

 

Augusztus: felkészülés a családlátogatásra, beszoktatásra, és az Érdekképviseleti Fórum 

tagjainak megválasztása a feladatunk. 

 

adattábla az egészséges életmód megalapozása, egészségvédelem, egészségügyi ellátás  
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való tartozkódás 

összerendezett, 

harmonikus mozgás 

kialakítás érdekében 

közös mozgás, 

mozgásos játékok 

minden 

gyerme

k, 

kisgyer

mek-

nevelők 

folyamatosan 
egészségügyi 

ellátás 

bölcsődeorvos napi 

szinten vizitel a 

csoportokban 

minden 

csoport 

negyedévente 
fejtetvességi 

vizsgálat 

bölcsődeorvos 

rendszeres ellenőrzést 

végez 

minden 

gyerme

k 

 

 

Értekezletek: 

 Szülői értekezletet, szülőcsoportos beszélgetéseket negyedévente megtartottuk. A 

házirendről, szakmai programunkról, a kisgyermeknevelők a további feladatokról, 

programokról tájékoztatták a szülőket. Megbeszélték az addig történt eseményeket.  

 A szülői kompetencia fejlesztésére törekedtünk, akkor, amikor a Pedagógiai 

Szakszolgálat pszichológusát, illetve bölcsődénk gyermek szakorvosát kértük fel, 

hogy előadások keretében szélesítse a szülők ismereteit, gyakorlati példák 

bemutatásával kapjanak módszertani segítséget gyermekeik egészségügyi, mentális 

problémáinak megoldásához. 

 Munkatársi és kisgyermeknevelői értekezletet havonta tartottunk. 

 

Szülői Fórum: 

Bölcsődénkben továbbra is működik Érdekképviseleti Fórum, melynek tagjait a 

nevelési év első szülői értekezletén választottuk meg, illetve újra. Egyszer üléseztek. 

Az intézményi dokumentumok változtatása során véleményezési jogot gyakoroltak. 

(Házirend módosítása) 

Bölcsődénkben az ellátás tekintetében a szülők nem éltek panasszal, a fórumnak, 

panaszkezelés céljából nem kellett összeülnie. 

A kapcsolat a szülői házzal: Programunk szerint a meghirdetett családi napok 

szervezésében segítettek. Felajánlásokkal támogatták a rendezvényt, színes ceruza, 

könyv, gyümölcs, gyermeknapra légvárat, gyermektombolát, fagylaltot biztosítottak. 

A szülők és a nevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása, elengedhetetlen feltétele a 

gyermekek harmonikus fejlődésének. A statisztikai adatokból leolvasható, hogy a 

szülők a kapcsolattartás csoportos formáira is igényt tartottak az elmúlt nevelési 

évben. Éltek a felajánlott részvételi, az információszerzés, átadás lehetőségének 

biztosításával. 

 

adattábla a szülőkkel való együttműködés formáiról 

 
Dátum Megnevezése 

Tartalma 
Részt 

vevő 

szülők 

Részt 

vevők hó na  



 

 
 

p száma 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsődéje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08. 

 
16. 

szülői 

értekezletek 

újonnan érkező 

gyermekek 

szüleinek 

 

SZMSZ, 

Házirend, 

napirend 

ismertetése, 

 

41 

igazgató, 

int.egység

-vezető, 

minden 

kisgyerme

knevelő 

2017.11. 13. 

összevont szülői     

értekezlet 

 

beszoktatás 

tapasztalatain

ak 

összegzése, 

programnapt

ár 

ismertetése 

38 

igazgató,i

nt.egység-

vezető, 

minden 

kisgyerme

knevelő 

2017.11. 13. 

Előadás. 

Horváthné 

dr.Szölőssy 

Ilona 

psichológus 

Hogyan 

lehetünk elég 

jó szülők? 

38 

igazgató,i

nt.egység-

vezető, 

minden 

kisgyerme

knevelő 

2017.08. 16. 
Szülőcsoportos 

beszélgetések 

családlátogat

ás, 

beszoktatás 

időpontjának 

megbeszélés

e 

41 
kisgyerme

k-nevelők 

2017.12. 06. 
Szülőcsoportos 

beszélgetések 

szobatisztasá

gra nevelés  
17 

kisgyerme

k-nevelők 

      2017.  

09. 
27 

Érdekképviselet

i Fórum 

Értekezlete 

alakuló ülés 

 

3 

 

 

 

kisgyer- 

meknevel

ő 

 

 

 

 

 

 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsődéje 

 

 

 

 

2018.  

február 
21. 

szülőcsoportos 

beszélgetés 

 

szobatisztasá

gra-nevelés 
16 

kisgyerme

k-nevelők 

2018.  

április 

23-

24. 

lehetőség 

biztosítása az 

újonnan érkező 

gyermekek 

szüleinek a 

szolgáltatás 

iránti igény 

jelzésére. 

beiratkozás 41 

intézmény

egység-

vezető 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 

május 
09. 

 

Érdekképviselet

i Fórum 

Értekezlete  

családinap 

megbeszélés

e 

3 
kisgyerme

k-nevelők 

2018. 

május 

31.

. 

Szülőcsoportos 

beszélgetések 

 

óvodába 

menő 

gyermekek 

szüleinek 

 

27 

 

 

 

kisgyerme

k- nevelők 

 

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

tartanak igényt.  Külső szakember meghívásával, a szülőt igyekszünk szülői szerepében 

erősíteni, gyermeknevelés területén hasznos információkkal ellátni. Az éves munkatervben 

meghatározott feladatok megvalósításáról feljegyzést készítünk. 

 

 

 
 

 

 

10%

92%

Részvétel a SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjében tartott szülői 
értekezletén 2017 augusztus

Nem vett 
részt

Részt vett

30%

70%

Részvétel a SZEOB Tótágas 
Bölcsődéjében tartott szülői
értekezletén 2017 október 

Nem vett 
részt

Részt vett

20%

*ÉRTÉK+[

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében tartott szülői értekezleteken való részvétel 
átlaga a 2017/2018-as nevelési évben

Nem vett részt Részt vett



 

 
 

5. adattábla a bölcsőde kapcsolatrendszeréről, együttműködés értékeléséről 

 

       Kivel Esemény Tartalma Érintett 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcső

déje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

Intézményegy-

séggel 

 

látogatás 

kisgyermeknevelők 

az óvodában a volt 

bölcsődés 

gyermekeket 

látogatták meg 

óvónők, 

kisgyerm

ek-

nevelők, 

Óvodai 

Szakmai 

Munkaközössé

g-gel 

óvodai szakmai 

munkaközösség 

foglalkozásain való 

részvétel 

pedagógus 

minősítéshez 

szükséges elméleti 

tudnivalók, 

pedagógus 

kompetenciák,  

2 fő 

gyakorno

k 

Intézményközi 

Vezetői 

Szakmai 

munkaközössé

ggel 

tájékoztatás, 

információ átadás 

Intézményi 

szabályzatokat 

érintő változások, 

vezetői feladatok a 

minősítés 

folyamatában 

intézmén

y-

egység-

vezető és 

helyettes 

Család- és 

Gyermekjóléti 

Központtal 

koordinációs 

üléseken, 

esetmegbeszéléseken 

való részvétel 

éves munkaterv, 

gondozási terv 

megbeszélése, éves 

beszámoló 

ismertetése 

gyermek

vé-delmi 

felelős 

Tótágas 

Bölcsőde 

intézményegy-

ség 

kisgyermeknev

elői és az 

óvodai 

intézményegy-

ség 

nevelőtestülete 

Egészségfejlesztési 

iroda által szervezet, 

mentőtiszt által 

tartott előadás 

elsősegélynyújtó 

ismeretek 

felelevenítése, 

különösen a 6 év 

alatti gyermekek 

sajátosságaira 

lokalizálódott 

óvodai, 

bölcsőde

i 

dolgozók 

Tótágas 

Bölcsőde 

intézményegy-

ség 

kisgyermeknev

elői és az 

óvodai 

intézményegy-

ség 

nevelőtestülete 

Közös családinap és 

gyermeknap 

lebonyolítása 

változatos 

tevékenységek 

biztosítása 

óvodai, 

bölcsőde

i 

dolgozók 

Fenntartó adatszolgáltatás 
TAJ alapú 

nyilvántartás 

int. egys. 

v. 



 

 
 

adatai, éves 

beszámolók 

 

EBI vezetői értekezletek 

jogszabályi 

változások, 

szakmai 

kapaszkodók  

igazgató, 

int.egy.v

ez. 

          

Bölcsődénkben a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi felelős látja 

el, a kisgyermeknevelők jelzéseit meghallgatva megfelelő fórumokon kezdeményezi a 

segítést, támogatást, tanácsadást a gyermekek érdekében. Ő tart közvetlen kapcsolatot a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal. A megbízott gyermekvédelmi felelős 2 

alkalommal készített pedagógiai jellemzést a szolgálat kérésére. 

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

helyzetét, családlátogatás során környezettanulmányt készített. Szintén felmérte a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét, az erről készült jegyzői határozatokat 

nyilvántartja. Fokozott figyelemmel kísérte a hátrányos helyzetű családok sorsának alakulását.  

 

 

Összegzés: 

A bölcsődei ellátás során igen érzékeny korosztályt bíznak ránk a szülők. Az ellátás során az 

érzelmi biztonság meglétét a rugalmas, folyamatos napirend kialakításával a személyi 

állandóság (saját kisgyermeknevelő, felmenőrendszer) biztosításával értük el. A csoportok 

összeállításánál figyelembe vettük a gyermekek életkorát, fejlettségét, egyéni igényeit.  

Törekedtünk a játéktevékenység, a tervezett tevékenységek, a szabadban való tartozódás 

feltételinek biztosítására.  

Az új gyermekek felvétele az év folyamán folyamatos volt, a bölcsődei felvétel, a felvételi 

szabályzat alapján történt. A tavalyi évben 68 gyermek részesült bölcsődei ellátásban, ebből 

új gyermek 37 fő volt. Az év folyamán 17 fő érkezett a környező kistérségi településekből. A 

direkt és indirekt kapcsolattartási formák alkalmazásával sikerült a családokkal jó kapcsolatot 

kialakítani, bizalommal fordultak hozzánk, látták, hogy gyermekeik jól érzik magukat az 

intézményben. 

Az éves munkatervben meghatározott alapfeladatokat, tevékenységi tervezeteket 

továbbképzéseket, programokat a munkaterv alapján végeztük. A feladatok megvalósítása 

tudatos felkészülést igényelt a kisgyermeknevelőktől.  

Napi szinten hangsúlyoztuk a játékos mozgást, a nyugodt játéktevékenységet, a 

beszédfejlődést, az önállósodási törekvések támogatását, a szabadlevegőn való tartózkodást. 

Ünnepekre készülődés során az évkör valamennyi ünnepének megtartására, beágyazására 

(születésnap, farsang, húsvét, stb.) törekedtünk. Kiemelt figyelmet fordítottunk a 

továbbképzésekre, a családok igényeire, a bölcsőde - család kapcsolatára. Erőfeszítéseket 

tettünk az együttműködés színtereinek bővítésére, a gyermekvédelmi jelzőrendszer kiváló 

működésére.  

Összefogva, egymás munkáját segítve, kiegészítve és megbecsülve neveltük a gyermekeket. 

Közösségünk szakmailag felkészült, megújulásra törekvő, együttműködő. A szülők pozitív 

visszajelzései megerősítettek minket abban, hogy munkánkat nagy odaadással, megalapozott 

szakmai tudással végeztük 

 

A realitásokhoz igazodva terveink a jövőre nézve:  

 szakmai programunk mindkét alappillérének maradéktalan megvalósítása  

 bölcsődeképünk erősítése 

 az évkör ünnepeit úgy megtartani, hogy még több szülő élje át gyermekével 

 a minőségi munka szinten tartása 



 

 
 

 tudásunk gyarapítása, nevelő - gondozó munkánk elfogadtatása 

 felkészülés a minősítésre, tereptanári feladatok ellátására 

 a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők főiskolai diploma 

megszerzésére irányuló törekvéseinek támogatása 

 a gyakornok kisgyermek nevelők beilleszkedésének segítése 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 8.  

 

    dr. Dancseczné Kovács Tünde 

         intézményegység-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. Melléklet 

 

  
 

Ikt:  

 

Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6. 

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

E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu 



 

 
 

                                                                             

Üi: Uhor Anita 

   intézményvezető  

                                                                                     Tárgy: Beszámoló előterjesztéshez.  
 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Önkormányzati és Térségi Erőforrások 

Dr. Gábor László 

vezető 

részére  
 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

Kérésének megfelelően ezúton tájékoztatom, az Előterjesztés tárgyú megkeresésére 

vonatkozóan, Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, 

feladatairól… 

 

A 2017  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 

egyaránt.  

 

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: - család-és gyermekjóléti szolgáltatás, formája: 

család- és gyermekjóléti központ 

- nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás, férőhely: 2 fő  

 

Működési engedély adatok: Az intézmény működési engedélye határozatlan idejű, 2016. 04. 

07-től.  

 

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

Szentgotthárdi Járás közigazgatási területe.  

 

 

Az intézmény munkavállalói státusza: 9 fő. Ténylegesen 8 státusz betöltött: ebből 2 fő 

esetmenedzser, 3 fő családsegítő, 1 fő tanácsadó, 1 fő szociális asszisztens, 1 fő 

intézményvezető látja el a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tevékenységét. A 

128/2018. Képviselő – testületi Határozata alapján, 2 fő státusszal emelni kell 

intézményünk munkavállalói létszámát. Ezáltal a plusz 2 fő betöltésével megvalósul az 

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, mely a Központ kötelező speciális feladata, 

2018. szeptember 1-től. Az intézmény szakmailag és formailag erre felkészült, a pályázat 

kiírásra került (KSZK oldalán, a kiírás médiás platformokon is elérhető, ) annak 

érdekében, hogy a potenciális pályázó tudomást szerezzen a kiírásról.  

A munkakörhöz kötött  tárgyi feltétel nem biztosított, 1 db intézményi gépkocsi 

beszerzése elengedhetetlen. A szükséges eszköz a 2018. évi költségvetési tervezetben 

elfogadásra került. Ezúton is kérem a Tisztelt Fenntartót, hogy az intézményi, illetve a 

társulási költségvetésből biztosítani szíveskedjen, a kötelező feladat ellátásának 

biztosítása érdekében.  
 

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

tevékenységét a szociális munka eszközrendszerén keresztül, a mentálhigiénés 

szemléletet előtérbe helyezve, a hatékony segítségnyújtás érdekében.   

 

 

Speciális szolgáltatások nyújtása: A speciális feladatok, külsős szakemberek- 

pszichológus, jogász, mediátor – bevonásával, az együttműködési megállapodások alapján 

valósul meg, Központunk keretei közt.  

 

Utcai szociális munka, melynek keretében, heti rendszerességgel feltérképeztük a Város 

frekventált köztereit, célja a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését 

veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, 

valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy a gondozója által a lakásából kitett, ellátás 

és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének 

elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesítésének kezdeményezése. A segítő tevékenységről a Kollégák feljegyzéseket 

készítettek, melyből kiolvasható, hogy krízishelyzetben lévő gyermekkel nem 

találkoztunk, mely azonnali beavatkozást igényelt volna esetlegesen az adott gyermek 

életében.  

 



 

 
 

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

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely 

biztosítása, amelyet kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtásával biztosít intézményünk a 

gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult számára. 2018 év folyamán napjainkig, 3 kiskorú 

volt érintett, melyet Járási Bíróság, illetve Gyámhivatal Végzése alapján biztosítjuk.  

 

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

intézménnyel kötött Együttműködési Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális 

munkát intézményünk esetmenedzsere heti négy órában végzi. Az esetforgalom száma, 

folyamatos emelkedést mutat a betegek körében.  

 

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

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

azonnali segítséget mozgósít. A készenléti szolgálat keretében az esetkezelések száma egyre 

gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek konkrét tanácsadást, segítséget.  

                                                        Telefon: 0630/5422100 

 

Pszichológiai tanácsadás: Az általunk gondozott veszélyeztetett és/vagy hátrányos 

helyzetben lévő továbbá egyszeri esetkezelések során a magatartási problémával, a családi 

krízissel, a tanulmányi nehézségekkel küzdő, a veszteség élményt (válás, gyászreakció) átélő 

gyermekek illetve felnőttek számára pszichológiai, életvezetési tanácsadást biztosítunk előre 

egyeztetett időben. A pszichológus szakember, heti egy alkalommal páratlan hét péntekén az 

intézményben, páros hetek utolsó munkanapján a SZOI Széchenyi István 5-8 évfolyamos 

általános iskolában biztosít terápiás foglalkozásokat. Továbbá 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, az Intézményünk keretei közt látja el a jogi segítségnyújtást, előre egyeztetett 

időpontok alapján. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozik, ahol súlyos családi 

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

kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.  

 

Mediáció, célja a konfliktuskezelés. Egy speciális segítség a válás folyamatában, főleg a 

kapcsolattartásra jogosult szülő és a gyermek alapvető jogainak a biztosítása érdekében. 

Intézményünk a mediációs ellátást 2 külsős szakemberrel, de az intézményen belül biztosítja 

a kliensek számára, előre egyeztetett keretek közt, a megkötött Együttműködési Megállapodás 

alapján. Az év folyamán havi rendszerességgel valósult meg a mediációs eljárás, továbbá 

rendszeresen biztosított felügyelt kapcsolattartást a 2 mediátor szakember, a körmendi 

Járásbíróság Végzése alapján.   

 

A statisztikai adatok alapján, 2018. 01. 01. - 2018. 07. 17-ig 1 fő kiskorú ideiglenes 

hatályú elhelyezését kezdeményezte, a Gyámhatóság az általunk jelzett krízishelyzetben 

lévő kiskorút kiemelte a családjából. A szakma elvárásainak megfelelően, igyekszünk a 

fokozatosság elvét szem előtt tartani, és a kiskorút minél tovább családja körében tartani.  A 



 

 
 

speciális szolgáltatásaink igénybevételének eredményeként, komplex és hatékony 

segítséget tudnak igénybe venni klienseink, melynek hatására preventív jelleggel 

elkerülhető egy-egy krízisállapot kezelése váljon indokolttá.  
 

A Hatósági és Gyámügyi Osztállyal való kapcsolat eredményes, a közös szakmai 

konzultációk elősegítik, hogy a veszélyeztetettségben lévő gyermekek életében a meglévő 

veszélyeztető tényezők enyhülése, majd idővel a folyamatos családgondozás mellett 

megszűnése elérhetővé váljon, testi, mentális épségük további hanyatlása megakadályozható  

legyen.  

 

  

2018-ban ezidáig 3 család esetében javasoltunk rendkívüli települési támogatást, a 

családok, alapvető élelmezési problémái miatt. Továbbá 3 családdal kapcsolatban, a 

rendkívüli élethelyzet feltérképezése céljából kért az önkormányzat 

környezettanulmányt, főként a téli tüzelőre vonatkozóan. A Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal javaslatainkat minden esetben figyelembe vette, az általunk 

megfogalmazott összeget, természetbeni adományt a bajba jutott családoknak a 

rendelkezésére bocsátotta, ezzel jelentősen enyhíteni lehetett az anyagi terheket, kiskorúak 

ellátása nem okozott problémát a továbbiakban. 

 

Az önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztattuk a gyermekes 

családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú nevelkedik.  

 

Intézményünk lehetőséget biztosít felnőtt személyek részére, akik aktív korúak ellátásán 

belül, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, különböző akadályozó tényezők 

miatt, az elsődleges, illetve a másodlagos munkaerőpiacra nem tudnak visszalépni. Ellátásuk 

ismételt igénybevétele céljából, önkéntes munkát vállalhatnak, ebben az évben ezidáig, 3 

személy kérte az önkéntes munka lehetőségét, mely keretein belül a szükséges 30 napot a 

törvényi előírás alapján, teljesítették.  

 

Prevenciós tevékenység: Központunk 2018-ban is megszervezte a nyári napközbeni gyermek 

tábort. A programon a térségben élő hátrányos, többszörösen hátrányos, és veszélyeztetett 

gyermekek vettek részt, önkormányzati támogatásból. A napi foglalkozások tematizáltak 

voltak, az adott korosztály igényeit, a kiskorúak személyiségfejlődését akadályozó tényezők 

enyhítésére, megakadályozására lettek kialakítva. Az 5 fő önkéntesünk a SZOI Vörösmarty 

Mihály Gimnáziumból, naponta 3 órát töltött el az intézményben, segítettek a gyermekeknek 

szervezett program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló 

dokumentumot kaptak az önkéntes munka teljesítéséről Intézményünk által.  

 

Nyári gyermekfelügyelet: 2018-ben két hétig van 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 a tavalyi évhez hasonlóan, akik 

zaklatott, mentális környezetben élnek, különböző devianciák körében. Ezáltal lehetőségünk 

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

szükségleteire hatékonyan tudtunk reagálni.  

Iskolakezdési akciónk Idei év augusztusában is meghirdetjük ezen programot, használható 

állapotban lévő iskolatáskákat, valamint iskolai eszközöket gyűjtünk a hátrányos helyzetben 

élő, vagy nehéz élethelyzetbe került családok gyermekeinek.  

 

 



 

 
 

Jövőbeni célok feladatok, jogszabályi előírások megvalósítására való felkészülés: 2018. 

év fő tevékenysége, az iskolai és óvodai szociális munkára való előkészítés, megvalósítás. 

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.  Az iskolai szünetek ideje 

alatt, csoport szociális munkát végez, az ellátásban részt vevő gyermekek, illetve 

családjaik bevonásával.  
 

A szociális diagnózis felvételi szakértő, mely a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

„a szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt 

projekt keretében, 2017. szeptembertől-1-től foglalkoztat egy kollégát, aki részmunkaidőben 

heti 20 órában tevékenykedik. A Főigazgatóság havi rendszerességgel esetmegbeszélő 

műhelysorozatot tart, Szombathely, illetve Zalaegerszeg váltakozásában, amelyen a 

kolléga rendszeresen részt vesz. A megyei hálózati szakértő részére, heti rendszerességgel 

küldi, a felvett diagnózisokat, melynek célja klienseink körében a rászorultság 

megállapítása, a szükséglet felmérése, illetve az indokolt szolgáltatások megjelölése, 

esetleges hiányos szolgáltatások kimutatása.  

 

 

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

készség jellemzi a napi szintű együttműködésünket. Információm szerint, a Központ 

továbbra is stabil költségvetés keretében, 2019-ben is képes biztosítani a személyi és a 

dologi kiadásokat.  

 

  

 

Együttműködésüket megköszönve! 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2018. 07. 20.  

 

 

                                                                                           Tisztelettel:………………………... 

                                                                                                                        Uhor Anita s.k.                                                              

                                                                                                                    intézményvezető                                            

                                                                                           

 
 

 



 

 
 

Tárgy: Köznevelési intézmény beszámolója (SZEOB) 
 

 

B E S Z Á M O L Ó 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanács 2018. október 02-i ülésére 

 

Tárgy: Köznevelési intézmény (SZEOB) beszámolója. 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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

fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy 

az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. A Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója elkészítette és megküldte a fenntartó számára az 

előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: 1. számú melléklet). Ez a beszámoló mind 

tartalmi, mind formai területen a köznevelési törvényben megfogalmazottak, az ott előírt 

szempontoknak megfelelően készült. 

 

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

feladatellátást jellemző adatokat, férőhely kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely 

összetételt. Továbbá a szakmai munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, 

gyermekbalesetek statisztikáját, a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a 

szülőkkel történő kapcsolatok formáit. 

A dokumentum tájékoztat az óvoda és az iskola közötti átmenet lehetőségeiről, külső 

kapcsolatokról,  a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s feladatok ellátásáról, a hitoktatás 

lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos életmódra 

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

járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi 

dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is. 

  

A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019 számú,  „A szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és 

energetikai felújítása” pályázati projekt keretében az óvoda tornaszobával és közösségi 

helyiséggel is bővül. A munkálatok napokon belül megkezdődnek. 

 

Önkormányzati feladatként a gyermekétkeztetést továbbra is külső szolgáltató (JustFood Kft) 

megbízás alapján végzi. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 



 

 
 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „SZEOB 

Intézményvezetői beszámoló a 2017/2018-as nevelési évről” c. anyagot a Beszámoló 1. sz. 

melléklete szerint megismerte és 

A./ elfogadja 

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

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor elnök 

     Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

Szentgotthárd, 2018. szeptember 21. 

       

          Huszár Gábor 

                      elnök 

  



 

 
 

 

Iktatószám: Szsz./336. -10./2018.sz. 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

1. Bevezető 3. old. 

2. Alapító okirat szerinti feladatellátás  6.old. 

3. Feladatellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtáság 7.old. 

4. Intézményszervezet, vúezetési szerkezet, álláshely összetétel 15.old. 

5.  Szakmai munkaközösségek működése, feladat ellátása 21.old. 

6. Tanköteles gyermekek ellátása 22.old. 

7. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, 

gyermekbalesetek száma 

23.old 

8. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek  24.old 

9. Továbbképzések  27.old. 

10. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás 29.old. 

11. Az óvoda-iskola átmenet támogatása 31.old. 

12. Külső kapcsolatok 32.old. 

13. Gyermekvédelmi feladatok ellátása 33.old. 

14. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok 34.old. 

15. Óvodai hittan 34.old. 

16. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek 35.old. 

17. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, 

tevékenységek 

36.old. 

18. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek 37.old. 

19. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 38.old 

20. Intézményi dokumentum felülvizsgálat  39.old 

21. Összegzés, lehetőségek számbavétele 40. old. 

22. Legitimációs záradék 41. old. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Intézményvezetői beszámoló a 2017/2018-as nevelési évről 
 

BEVEZETŐ 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely óvodája (Játékvár 

Óvoda) 10 gyermekcsoporttal, 240 férőhelyszámmal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a 

SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas 

Bölcsődéje 5 gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el 2017/2018- as nevelési év feladatait. A 

SZEOB teljes, engedélyezett álláshelyeinek száma 61.   

A 2017/2018- as nevelési évben is problémát okozott az évek óta fennálló állandó személyi 

feltételek biztosítása.  

A székhely óvodában szeptembertől minden tartósan távollévő kolléganő álláshelyét be 

tudtuk tölteni. A korábbi évekhez hasonlóan ebben a nevelési évben sem tartott ez sokáig, 

mivel novemberben egyik helyettesítő kolléganő bejelentette távozási szándékát. Sajnos újabb 

helyettesítőt nem tudtunk alkalmazni. Az óvodapedagógus hiányt eseti helyettesítésekkel 

pótoltuk. Februárban egy helyettesítő kolléganő nyugdíjba vonult, újabb helyettesítő 

óvodapedagógust sajnos nem találtunk. A 2 kolléganő helyettesítése az elrendelt eseti 

helyettesítésekkel sem jelentett megoldást, ezért a gyermekek zökkenőmentes nevelését 1 fő 

nyugdíjas óraadó pedagógus heti 10 órában segítette. Az óvodapedagógus hiány mellett 

hosszabb az állományban lévő pedagógusok tartós betegsége valamint a nevelő oktató munkát 

közvetlen segítő kolléganőink és a vezető tartós betegsége is nehezítette a gyermekek 

maximálás ellátását.  

A gazdasági szempontból sem könnyű nevelési évünket a személyi feltételek hiánya mellett  

tovább nehezítette az, hogy nem volt biztosítható a csoportonkénti két óra átfedési idővel a két 

óvónő egyidejű jelenléte. Ezt a vezetők  csoportban töltött idejének konkrét elrendelésével 

orvosoltuk.  

Az óvoda valamennyi dolgozója, többletfeladatok vállalásával, túlórákkal biztosította a 

gyermekek zavartalan óvodai nevelését. Az udvar és az épület tisztántartásában, 

rendezettségében köszönet illeti az évek óta visszatérő, intézményünkben alkalmazott 2 fő 

közcélú foglalkoztatottat.  

Székhelyóvodában az óvodapedagógusok 242 napot, dajkáink összesen 702 órát 

helyettesítettek.  

 

 

2018. május 30-i képviselőtestületi ülésen megszavazták a hosszú ideje húzódó SZEOB 

Játékvár Óvodája 11. csoport újranyitásának kérelmét. A csoport karbantartási munkálatai 

(festés, padlózat cseréje) megtörténtek, a vizesblokk felújítása még megoldásra vár. A szűk 

költségvetési keret sajnos semmilyen egyéb karbantartást, felújítást nem tett lehetővé. Az 

évek óta hőn áhított tornaterem és közösségi helység pályázatból és önkormányzati 

támogatásból készül el. Az anyagi források hiánya miatt a munkálatok a 2017/18-as nevelési 

évünkben a várakozásokkal ellentétben még nem kezdődtek el.   

A nyár során a TÁVHŐ által üzemeltetett fűtéskorszerűsítés elkezdődött. Ez a székhely óvoda 

udvarrészét jelentősen érintette, hiszen a régi csövek cseréje miatt játékeszközt és fákat is el 

kellett távolítani. A munkálatok még folynak, bízunk a teljes, biztonságos, szép 

helyreállításban.  

 

A SZEOB Micimackó Tagóvodában és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában szerencsére az 

egész évben változások nélkül biztosított volt a személyi feltétel.  

 

A SZEOB Csillagvirág Tagóvodája tagóvodavezetőjének beszámolójából idézve: 



 

 
 

„Törvény szerint a fenntartónak kell biztosítania az intézmény működéséhez szükséges 

feltételeket… Jelenleg is a mindenkori közmunkaerő függvényében kerül sor a fűnyírásra, 

némi udvari munkára.  Kisjavítások, karbantartási munkák egyéb  férfi erőt, vagy műszaki 

hozzáértést igénylő feladatok  csak külön kérésre valósulhatnak meg.”  

„Továbbra is elsődleges szempont volt a takarékos gazdálkodás. Várjuk az 

elutasított  pályázatunk fellebbezésére a  pozitív  hivatalos választ.  

„Bár szakmai eszköztárunk még mindig elfogadható, sajnos egyre több foglalkozási 

eszköz (játék) szorul cserére az elhasználódás miatt. A meglévő, a még újra használható 

dekorációk, eszközök, tárolására eddig használt padlástér ősszel lebontásra került, a tűzoltó 

hatóság kérésére. Helyette a beígért polcrendszert, takarófóliával nem kaptuk meg. Félő, hogy 

az ott tárolt dolgaink teljesen tönkre mennek. A pincében a közelmúltban tönkrement a 

szennyvíz szivattyú. Annak ellenére, hogy még aznap kicserélték, elöntötte a pincét a 

szennyvíz. Ott tárolni innentől semmit nem lehet.”    

„A sikertelen pályázat tükrében  fontossági sorrendet felállítva költségvetésünk lehetőségei 

függvényében szeretnénk még néhány szintén sürgős felújítást (pl. utcafronti kerítés cseréje; 

kerti padok újralécezése) elvégezni, valamint  öltöző szekrényeket ágyakat lecserélni. „   

Ez úton is kérem a fenntartónkat, elsősorban Csörötnek község önkormányzatát, 

polgármesterünket, hogy legalább a legfontosabb balesetmegelőző intézkedéseket hajtsák 

végre.” 

A SZEOB Micimackó Tagóvodájában a nyári karbantartási munkálatokat közhasznú 

dolgozók végezték. Pályázati segítséggel, önkormányzati támogatással végre 

megkezdődhetett az épület tetőcseréje, felújítása. A leállás alatt megtörtént az udvari játékok 

javítása, festése, valamint a mosdók, folyosó tisztasági festése. A csoportszobában a világító 

testek cseréje csak részben valósult meg.  

A tagóvodák karbantartási lehetőségei az önkormányzatok beszűkült anyagi forrásai 

mellett elmaradnak a kívánatostól. 

  

Bölcsődei intézményegységünkben az állandó személyi feltétel szeptembertől biztosított volt. 

A 2017-18-as nevelési évben már 5 csoportszobában, 68 férőhelyen tudtuk biztosítani a 3 év 

alatti gyermekek ellátását. Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek 

megfelelően indítottuk el a nevelési évet. Év közben 2 kisgyermeknevelő és egy bölcsődei 

dajka kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetését külföldi munkavállalás illetve 

elköltözés miatt. Utánpótlásukat azonnal biztosítani tudtuk.  

A bölcsődei épületben lévő szolgálati helyiség felújítása befejeződött, illetve az új 5. csoport 

és hozzátartozó átadó, mosdó ajtajait is ki tudtuk cserélni. A szűk költségvetés miatt elmaradt 

a minden évben fokozatosan megvalósuló csoportfestés, bútorzat, játékok cseréje. 

 

Egyetlen nevelési év sem múlik el hatósági ellenőrzések nélkül. 

A 2017/2018-as nevelési évben az ÁNTSZ átfogó ellenőrzést tartott a SZEOB Játékvár 

Óvodájában, a SZEOB Micimackó Tagóvodája, Csillagvirág Tagóvodájában illetve a SZEOB 

Tótágas Bölcsődéjében. A hatóságok az ellenőrzések során jelentős hiányosságot, 

szabálytalanságot nem találtak.  

Az udvari játékeszközök szabványossági felülvizsgálata során 20 db. eszközt és a 

hozzátartozó ütéscsillapító talajt vizsgálták. Az intézmény odafigyelését dícséri, hogy minden 

eszköz újabb 4 évre szóló „megfelelt” minősítést kapott.  

A 2013-ban bevezetett pedagógus életpályamodell részeként a pedagógusok 

minősítése minden évben megvalósul. A 2017/18-as nevelési év újdonsága az országos 

szakmai ellenőrzés elindulása, a tanfelügyet. A 26 fős óvodapedagógusi létszámból 13 fő 

(50%) PEDII. kategóriában van. Az életpálya modell szociális szférára való kiterjesztésével a 

bölcsődében, diplomával rendelkező kisgyermeknevelők is bekapcsolódtak a minősítésbe. A 

pedagógus munkakörben dolgozó 4 főből 1 fő már PED II. kategóriában 1 fő PED I 

kategóriában 2 fő pedig gyakornok kategóriában van.  A SZEOB Egyesített Óvodák 



 

 
 

intézményegységében a 2017/2018-es nevelési évben 3 fő vezetői tanfelügyeleti, 2 intézményi 

tanfelügyeleti ellenőrzést folytatott le az Oktatási Hivatal. Intézményünkben 5 fő minősítése 

történt meg, mindannyian „megfelelt” minősítést kaptak. A   belső ellenőrzésben 3 fő vezető 3 

fő pedagógus, 3 fő kisgyermeknevelő, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő dajka kolléganőnk 

vett részt. Az ellenőrzés teljes egészében az intézmény Belső Önértékelési Szabályzatában 

meghatározottak valamint a szociális szférára vonatkozó ágazatspecifikus szabályzat szerint 

valósult meg. 

A SZEOB Játékvár Óvodája ismét büszkélkedhet a Soproni Egyetem Benedek Elek 

Óvodapedagógiai Karának „Bázis Óvodája” címével. A magas színvonalú 

nevelőmunkánknak köszönhetően, folyamatosan jelentkeznek hozzánk szakmai gyakorlatra 

óvodai nevelés területhez kapcsolódó képzésben részt vevő hallgatók. A gyakorlaton 

résztvevők közül 6 fő óvodapedagógus jelölt, illetve a 1 fő pedagógiai asszisztens, és 2 fő 

dajka képesítést megszerezni kívánó volt. E nevelési évben csökkent a dajkaképzésben részt 

vevők száma. Az összes gyakorlat ideje 16 hét, közel négy hónap volt. Pedagógiai asszisztens 

végzettséget megszerezni kívánó hallgató első alkalommal kérte fel intézményünket 

gyakorlati helyként. A SZEOB Micimackó Tagóvodájában is teljesítette kötelező gyakorlatát 

1 fő óvodapedagógus jelölt.  

 

A törvényi és jogszabályi előírásokat betartva intézményünkben minden évben 

felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a szabályzatainkat. 2017 októberében szükséges volt a házirend 

az SZMSZ a Pedagógiai program felülvizsgálata. 2018. januárban a Belső Önértékelési 

Programot vizsgáltuk felül, márciusában elkészült, a nevelőtestületi elfogadás után a Társulási 

Tanács által jóváhagyott, újabb öt évre szóló Továbbképzési Program. Ebben az intézmény a 

vezetői, a fejlesztőpedagógusi és a mentorpedagógusi szakdiploma megszerzését preferálja. 

2018. június 30.-ig elkészítettük az intézmény Honvédelmi Intézkedési Tervét is.  

Intézményünk a jogszabályokban, s belső szabályzataiban meghatározottak szerint 

látta el feladatait a 2017/2018-as nevelési évben.  

 

A 2017/2018-es nevelési év jelentős többletterhet rótt az intézmény valamennyi 

alkalmazottjára. Köszönet és hála kitartó munkájukért. Áldozatvállalásuk nélkül a 

kisgyermekek egészséges, biztonságos, szeretetteli nevelése nem lett volna biztosítható.  

 

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

végre megújulhat, hogy az itt nevelődő szentgotthárdi gyermekek mindent igényt kielégítő 

tárgyi környezetben élhetnek, játszhatnak, fejlődhetnek. 

 

 

 

 

1. Alapító okirat szerinti feladatellátás (2018. május 31.-i adatok) 

 

Alapító okirat szerint ellátott feladat 
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óvodai 

nevelése 

fő 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

229 

(SNI-

vel 

232) 

2 50 240 97 
5.30-

17.30 
12 10 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

16. 

66 - - 68 97 
5.30-

17.30 
12 5 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

20 

(SNI-

vel 

21) 

1 20 25 84 
6.00-

16.00 
10 1 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

18 _  25 72 
7.00-

16.00 
9 1 

 

Intézményünk óvodai intézményegységében a 2017 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel minden igényét kielégítettük. Az óvodai nevelésben való 

részvételi kötelezettségének minden arra kötelezett gyermek eleget tett, 96%-ban 

intézményünkben. A többi gyermek vagy más településen (tartózkodási címének megfelelően), 

vagy külföldön jár óvodába. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges, speciális végzettségű szakemberekkel történő 

fejlesztése továbbra is csak intézményi kereteken kívül biztosítható (logopédus, 

pszichopedagógus, konduktor, gyógytestnevelő). Konduktor szakember hiány miatt a 

mozgásfogyatékos gyermek speciális ellátását csak szülői együttműködéssel tudtuk 

megvalósítani. A körmendi Pedagógiai Szakszolgálat konduktora túlterheltsége mellett 

vállalta, hogy Körmenden heti egy alkalommal végzi a gyermek fejlesztését, egy alkalommal 

pedig irányítja a helyi gyógytestnevelő fejlesztő munkáját óvodánkban. Fenntartónk az 

intézmény költségvetésében e feladatok ellátására biztosítja a fedezetet. 

 

 

 



 

 
 

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

intézményegységben  

      2.1. adattáblák 

Óvodás gyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási 

hely megnevezése 
SZEOB Játékvár Óvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
240 fő 

Óvodai csoportok 

száma 
10 

 01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj. 

Óvodás gyermekek 

létszáma 
227 227 225 229 

Tényleges 

gyermeklétszám 

alapján 

meghatározott 

csoport átlaglétszám 

fő/csoport 

23 23 23 23 

SNI-vel felszorzott 

létszám 
228 230 228 232 

SNI-vel felszorzott 

gyermeklétszámmal 

számított csoport 

átlaglétszám: 

fő/csoport 

23 23 23 23 

Étkező gyermekek 

létszáma 
227 227 225 229 

Félnapos óvodás - - - - 

Veszélyeztetett gy. 

létszáma 
2 2 2 2 

Hátrányos helyzetű 

gy. létszáma: 
- - - - 

A nemzetiséghez 

tartozók létszáma 
51 51 50 50 

 

A csoportok átlaglétszáma a köznevelési törvényben meghatározott 20 főhöz képest 23 fő, ami 

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

szabályozások szerint a gyermekek közel 65%-a, valamilyen jogcímen ingyenesen étkezhet az 

óvodában. Ez az arány havonta is változhat és tapasztalataink alapján évről évre növekszik, 

vélhetően a nagyobb számú nagycsaládosok, és a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeklétszám miatt. 

 

Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 



 

 
 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
25 

Óvodai csoportok száma 1 

 01.szept 01.okt 31. dec. 31. máj 

Óvodás gyermekek létszáma 17 18 19 20 

SNI-vel felszorzott létszám 18 19 20 21 

Étkező gyermekek létszáma 17 18 19 20 

Félnapos óvodás 1 1 1 1 

Veszélyeztetett gy. létszáma - - - 4 

Hátrányos helyzetű gy. 

Létszáma: 
2 2 2 2 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű  
7 8 9 9 

A nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
10 10 11 12 

 

Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Micimackó Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
25 

Óvodai csoportok száma 1 

 01.szept 01.okt 31. dec. 31. máj 

Óvodás gyermekek létszáma 14 15 15 18 

Étkező gyermekek létszáma 14 15 15 15 

Félnapos óvodás 0 0 0 0 

Veszélyeztetett gy. létszáma 0 0 0 0 

Hátrányos helyzetű gy. 

Létszáma: 
0 0 0 0 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű  
0 0 0 0 

A nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
0 0 0 0 

 

 

 

 

A SZEOB Játékvár Óvodájában az intézménybe beíratott gyermekek és a hiányzások 

trendvizsgálata 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

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

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

évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre fenntartói engedélyt kérnünk nem 

kellett. Év közben azonban 3 csoportot is 26 főre kellett duzzasztanunk.  

Nevelési év közben, szülői kérelemre, kizárólag a Játékvár Óvodában, 3 gyermek óvodai 

jogviszonya szűnt meg, 2 fő családja elköltözött Szentgotthárdról, 1 főt vidéki kis óvodába 

irattak át. Év közben 3 fő 3. életévét betöltött- kötelező óvodáztatásban részt vevő - 

kisgyermek felvételét kérték a Játékvár Óvodába, mivel a családok Szentgotthárdra költöztek. 

A nyár folyamán újabb családok jelentették elköltözési szándékukat, így további 3 gyermeket 

kellett törölni a nyilvántartásból. 

A Játékvár Óvodában az összesen 3 fő sajátos nevelési igényű gyermeket a köznevelési 

törvény 4. melléklete, valamint a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján a csoportok 

létszámainak számításánál kettő és három gyermekként kell figyelembe vennünk.  

 SZEOB Tótágas Bölcsődéje  
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adott hónapban 10 

napnál többet nem 

hiányoztak összesen 

(fő) 

férőhelyre 

2017. 2018. 2017. 2018. 2017.   2018. 2017/2018

116 Szeptember 46  69  47  21  

Október 51  79  54  22  

November 47  79  54  21  

December 46  79  54  16  

Január  48  85  58  22 

Február  53  86  59  20 

Március  51  97  66  19 

Április  64  97  67  19 

Május  65  100  68  21 

Június  56  100  68  21 

 

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

gyermekek létszámát az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a 

normatíva igénylése esetén. 

 

Feladat ellátási hely 

megnevezése 

           

                              SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 

68 fő 

Bölcsődei csoportok száma 5 

 szept.1 okt. 30. dec 31. május 31.   

Bölcsődés  gyermekek létszáma 38 54 54 68 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 
1 1 1 - 

Hátrányos helyzetű - - - - 

a Gyvt..21B.§ (1) bekezdés a) 

pontja szerint, a jövedelmi helyzet 

miatt ingyen étkező 

15 18 19                   30 

Tartósan beteg 1 1 1 3 

Három vagy több gyermekes 

család gyermeke 
2 2 2 4 

 

 
    

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a 2017/2018-as nevelési évben 68 gyermek felvételére 

került sor. A gyermekek 87%-a fizet gondozási személyi térítési díjat. A gyermekek 47%-a 

étkezhet ingyenesen. A 2017/2018-as nevelési évben a decemberi adatok alapján 54 gyermek 

felvételére került sor, a beszoktatás folyamatos, április hónapban értük el 68-as létszámot. A 

felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során az idevonatkozó 

jogszabályi környezetnek megfelelően elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét 

szülője a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását 

biztosítani, illetve a szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés 

miatt az intézményi nevelést, gondozást, étkezést.  



 

 
 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének csoportonkénti kimutatás 

 

csoportok 
a csoport 

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

 

Misi mókus kisóvodás 6 13 12 12 13  

Napsugár csecsemő 8 8 10 10 11 

Sün Balázs kisóvodás 13 7 7 7 14 

Pöttyös 

Katica 

vegyes 
4 14 14 14 8 

Pillangó 

Panna 

kisóvodás 
7 12        11 11 12 

csoportok 
a csoport 

típusa 
febr. 29. márc.31 ápr.29. máj.31. jún.30. 

Misi mókus kisóvodás 13 13 13 14 14 

Napsugár csecsemő 12 14 14 14 14 

Sün Balázs kisóvodás 14 14 14 14 14 

Pillangó 

Panna 

kisóvodás 
12 14 14 14 14 

Pöttyös 

Katica 

vegyes 
8 10 11 

 

12 
12 

 

Az érvényes szabályozások szerint történik a gyermekcsoportok kialakítása, azaz a 2. 

életévüket be nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyezzük el, a csoportlétszám 12 

fő. A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást 

vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú 

nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést 

készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az 

előző havi jelentések tartalmát.  

Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegység-

vezetőnek. 

 

2.2. adattábla, nem magyar és kettős állampolgárságú gyermekek 

 
Nem magyar 

állampolgárságú 

gy. létszáma 

 

Nemek 

aránya 
A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

 

lányok 

 

3 

éves 

 

4 

éves 

 

5 

éves 

 

6 

éves 

 

7 

éves 

 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

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

Tagóvoda: 

SZEOB 
-- -- -- -- -- -- -- -- 



 

 
 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

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

 

 
Kettős 

állampolgárságú 

gy. létszáma 

 

Nemek 

aránya 
A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

 

lányok 

 

3 

éves 

 

4 

éves 

 

5 

éves 

 

6 

éves 

 

7 

éves 

 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

3 1 2 1 1 1 -- -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

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

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

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

 

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

ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon 

gyakorolja, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. 

A feltételek meglétét a gyermek óvodai jelentkezésekor igazoltattuk, azoknak megfelel, így 

szerepel, szerepelhet óvodai nyilvántartásunkban. A nem magyar állampolgárságú, óvodai 

nevelésben részt vevők száma az előző évekhez képest jelentősen csökkent óvodáinkban, 

intézményünk azonban továbbra is nyitott a más népek, kultúrák befogadására. Az inkluzív 

óvodai nevelési gyakorlat a másság el-és befogadását érvényesíti, így a nem magyar 

állampolgárságú, a sajátos nevelési igényű gyermekek részvétele óvodánk életében 

természetes. 

2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás 

 

Telephely, 

feladat ellátási 

a 

csoport 

szept. 

1.létszá

októb

er 1. 

május 

31. 
SNI fő 

Nemzeti

ségi fő 



 

 
 

hely neve, 

címe 

típusa m létszá

m 

Ficánka 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

kis 25 25 25 

1 

(3 

főnek 

számít

) 

-- 

Napsugár 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 vegyes 

26 26 25 -- 
német 

25 

Kiscsillago

k 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 vegyes 

25 25 25 -- 
szlovén 

25 

Babóca 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

nagy 

26 26 26 

1  

(2 

főnek 

számít

) 

-- 

Hétszínvirá

g 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

középső 

24 24 24 -- -- 

Zsebibaba 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

kis 

18 18 22 -- -- 

Kismackók 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

nagy 26 26 25 

1  

(2 

főnek 

számít

) 

-- 



 

 
 

Kipp-kopp 

 

fh 20 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

vegyes 

20 20 20 -- -- 

Makk 

Marci 

 

fh 25 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

középső 

20 20 20 -- -- 

Katica 

fh 20 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

középső 

17 17 17        -- -- 

fh 25 Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

vegyes 

17 18 20 

1 

(2 

főnek 

számít

) 

magyar 

nyelvű, 

cigány, 

10 

fh 25 Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

vegyes 

14 15 18 - - 

 

 

 

2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2018/2019-es nevelési évre (2018. augusztus 31-i adatok) 

 

A 

2018/201

9. 

nevelési 

évre 

beiratkoz

ott 

gyermeke

k 

létszáma 

 

A 

2018/201

9. 

nevelési 

évre 

elutasított  

gyermeke

k 

létszáma 

 

A 

2018/201

9. 

nevelési 

évre 

felvételt 

nyert 

gyermeke

k 

létszáma 

 

Nemek 

aránya 
A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

 

lány

ok 

 

3 

éves

nél 

fiata

labb 

3 

éve

s 

 

4 

éve

s 

 

5 

éve

s 

 

6 

éve

s 

 

7 

éve

s 

 



 

 
 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

82 -- 82 34 48 15 57 6 1 3 -- 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

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

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

7 -- 18 4 3 2 5 -- -- -- -- 

Fenntartónk a 2017/2018-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozások idejét 2018. április 23. 

és 24.  napjában határozta meg (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szerint). 

 Az óvodai felvételek tárgyában hozott döntésekről minden szülőt írásban értesítettünk 2018. 

május 31. napján, valamint hirdetmény formájában is tájékoztattuk a szülőket, mely 

hirdetményeket a helyben szokásos módon tettük megismerhetővé.  Felvételi kérelmet 

elutasítani egy esetben, egy óvodában sem kellett, minden óvodai nevelés iránti igény 

teljesíthető. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekekről (akik 3. életévüket 

2018. augusztus 31-ig töltik be) kapott nyilvántartás  kézhez vételét követően tájékoztattuk a 

jegyzőt arról, hogy ezen gyermekek közül kik nem szerepelnek óvodai nyilvántartásainkban, 

illetve hogy a beiratkozás határnapjáig nem jelentkeztek.  

11 olyan gyermeket vettünk fel (1 fő Alsószölnök, 3 fő Magyarlak, 2 fő Rábagyarmat, 1 fő 

Gasztony, 2 fő Vasszentmihály, 1 fő Rönök, 1 fő Apátistvánfalva), akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye nem az intézmény felvételi körzetében, de szüleik 

Szentgotthárdon dolgoznak. A Szentgotthárd közigazgatási területén óvodaköteles gyermekek 

közül 8 fő, 2018. 09. 01-től óvodaköteles gyermek nem iratkozott be óvodánkba, mint a 

lakóhely szerint illetékes intézménybe, ezt jeleztük a jegyző úr felé. 3 fő az alsószölnöki 

Mesesziget Óvodába jelentkezett, a többiek más településen, illetve külföldön élnek 

tudomásunk szerint. Az Alsószölnöki Mesesziget Óvoda megszűnése miatt 6 fő gyermek 

iratkozott be óvodánkba 2018 nyarán, akik a Szentgotthárdhoz tartozó Rábatótfalu-i 

városrészen laknak. 2018 szeptemberétől a várható gyermeklétszámok az óvodákban: 

Játékvár Óvoda 257 fő, Csillagvirág Tagóvoda 16 fő, Micimackó Tagóvoda 18 fő. 

Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait 

jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő 

óvodás gyermeket  a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek oktatási azonosító számmal 

rendelkezik. Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a tagóvoda vezetők látják el, 

naprakészen és pontosan. 

3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 

 

3.1. adattábla, pedagógusok 



 

 
 

 

 Engedélyezett 

álláshelyek 

száma  csoportban 

foglalkozta

tott 

óvodapeda

gógusok 

létszáma 

 

1 

pedagóg

usra jutó 

gyermek

ek 

létszáma 

 

csoportban 

foglalkoztatott 

felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagóg

usok, 

kisgyermekne

velők 

létszáma 

Nő 

 

Engedélyezett 

álláshelyek 

száma 

pedagó

gus 

 

pedagóg

iai 

munkát 

közvetle

nül 

segítő 

 

technikai 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

22 14 21 11 21 3 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

16. 

12 

kisgyer

-

mekne

velő 

 
11 6 3 

3 

 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

2 2 2 9 2  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

2 1 2 10 2  

 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a 

gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és 

csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. Napi 9-12 órás nyitvatartási idővel, heti 

45-60 órás nyitva tartással, a nyitva tartás alatti teljes óvónői jelenléttel, az átfedési idővel az 

óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők engedélyezett létszáma megfelelő.  

A 2017/2018-as nevelési évet is a személyi feltételek biztosítása nehezítette. Ezt jelen 

beszámoló bevezetője részletesen tartalmazza.  

 

2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az 

óvodapedagógusok hetente maximum 4, naponta maximum 2 órában, nevelési évenként 



 

 
 

maximum 30 napon díjazás nélküli eseti helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező 

óraszámukon felül. Ezekre előre nem látható események miatt kerülhet sor, illetve ha a 

pedagógus álláshely átmenetileg nincs betöltve. Az alábbi adatok az első félévre vonatkoznak, 

az adatok végső rögzítése az óvodai nevelési év végét (augusztus 31.) követően lesz teljes. 

 

 

Összesítés az eseti helyettesítésről (Játékvár 

Óvoda) 

 

   

 

 

 2017.-2018. nevelési év 

    

    

 

 

szeptembertől –júliusig 

(napok száma) 

    

    

              

szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. összesen 

22 46 31 5 26 14 8 30 39 19 2 242 

            

 

 
 

Minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk, s 3 óvodai csoportonként egy 

szakképzett pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 12 csoportos óvodai intézményegységben 

3 fő a 10 csoportos székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában dolgozik.  A 

székhely óvodában a pedagógiai asszisztensek, tervezetten, órarend szerinti beosztásban, az 

SNI-s gyermekeket nevelő óvodai csoportokban támogatják a gyermekek nevelését, segítik az 

óvodapedagógus munkáját. 

3.2. adattábla, intézményvezetés 

 

Intézményvezetés (név szerint) 

Igazgató 
Intézményegység-

vezető 

Tagóvoda-

vezető 

Igazgató és 

intézményegység-vezető 

helyettes 

22; 
9% 46; 

19%

31; 
13%

5; 
2%26; 

11%
14; 
6%

8; 
3%

30; 
12%

39; 
16%

19;
8%

2; 
1%

Kimutatás az eseti helyettesítésről a Játékvár Óvodában, 
a 242 nap havi megoszlása (%) 
2017 szeptembertől - 2018 júliusig

szeptember

október

november

december

január

február

március

április

május

június

július



 

 
 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 Varjuné 

Molnár 

Katalin  

Kocsisné Bucsi 

Etelka 
  

Berkenyésné Polmüller 

Ildikó és Bartakovics Ilona 

igazgató helyettesek, 

Murányiné Szukics 

Veronika intézményegység-

vezető helyettes 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

16. 

  
Dr. Dancseczné 

Kovács Tünde 
  

 Tóth Sarolta 

intézményegység-vezető 

helyettes 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

    

Kovácsné 

Nardai 

Lilián 

  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

    
Rojkó 

Gáborné 
  

 

Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellet ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a 

bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is, így a köznevelési törvény értelmében többcélú 

intézménynek kell tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi 

gyermeklétszámok szerint kellett meghatározni. A különböző feladatokat ellátó 

intézményegységek élén az intézményegység-vezetők állnak, a helyettesek létszámát az 

intézmény nagysága szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az SZMSZ-ben egyértelműen 

meghatározott hatás-, jog –és feladatkörökkel az intézmény szakszerű és törvényes működése, 

az állandó vezetői jelenlét, a vezetői helyettesítés folyamatosan biztosított.  Az óvodai 

intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi 

munkájának operatív irányításáért. 

Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje (óvodai 

intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, egységvezető-helyettes 22-22 óra/hét, tagóvoda 

vezetők 26-26 óra/hét) és törvényes munkaideje közti időben látja el vezetői feladatait.  

 

 

3.3 adattábla, egyéb munkakörök  

 

nevelőmunkát 

közvetlenül segítő 
óvodatitkár 

ügyviteli 

dolgozó 

takarító/ 

bölcsődei 

dajka 
dajka 

 

pedagógiai 

asszisztens 

Székhely: SZEOB 

Játékvár Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, Kossuth 

L. u. 14. 

10 3 1 2 1 



 

 
 

Telephely: Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, Kossuth 

L. u. 16. 

   
 3 

Tagóvoda: SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti út 16. 

1 1 
 

  

Tagóvoda: SZEOB 

Micimackó Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

1 
  

  

 

A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében 

meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az ellátandó 

feladatoknak megfelelő.  

A székhely óvoda udvarának napi takarítását több éve közfoglalkoztatásban való részvétellel 

oldjuk meg. Ötödik éve 2 főt foglalkoztatunk a közfoglalkoztatási program keretében, egy 

udvari munkást és egy takarítót, aki a székhely óvoda egyéb helyiségeinek takarításában vesz 

részt. 

 

3.4. adattábla, pedagógus képzettségek, végzettségek 

 Vezetői 

szakvizsg

ával 

rendelkez

ő 

óv.pedagó

gus 

létszáma 

Szakvi

zsgáva

l 

rendel

kezők 

létszá

ma 

tanár, 

tanító, 

drámapedag

ógus 

végzettségge

l 

rendelkezők 

létszáma 

Fejlesztő 

pedagógu

si 

végzettsé

ggel 

rendelkez

ők 

létszáma 

PED I 

sorolt 

pedag.

ok 

létszá

ma 

PED II 

sorolt 

pedag.

ok 

létszá

ma 

Gyako

rnoklét

száma 

 

Mento

rok 

létszá

ma 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 

9970 Sztg. 

Kossuth L. 

u. 14. 

3 3 5 3 6 11 4 4 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 

9970 Sztg. 

Kossuth L. 

u. 16. 

  

4  

(főiskolai 

végzettségű 

kisgyermekn

evelő, 

pedagógus 

munkakörbe

n) 

 1 1 2 1 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirá

g 

1 
 

  1 1   



 

 
 

Tagóvodáj

a, 9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 

16. 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimack

ó 

Tagóvodáj

a, 9962 

Magyarlak

, Temető 

u. 1. 

1 
 

  1 1   

 

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői 

szakképzettséggel. A vezető beosztást ellátó pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén 

nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári diplomával bíró pedagógusok látják el. A német 

nemzetiségi feladatokat német nemzetiségi diplomával illetve német nyelvvizsgával rendelkező 

pedagógusok látják el. Fejlesztőpedagógusaink segítik a SNI-s, BTM-s gyermekek 

eredményes, szakszerű óvodai nevelését, az óvodapedagógusok napi nevelőmunkáját. 

 

3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések 

 

 
Minősítések 

Törvény által, 

illetve 

minősítés által 

PED II-be 

sorolt 

pedagógusok 

 

Érintettek neve 

2016. évi 

eljárásban részt 

vett, 2017-től 

PED II 

Érintettek neve 

2017. évi 

eljáráson, vizsgán 

részt vett 2018-tól 

PEDI. PED II. 

Érintettek 

neve 

2018. évi 

vizsgán részt 

vett 

2019-től 

PEDI 

Érintettek neve 

2019. évi 

vizsgára 

jelentkezettek 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

Kocsisné Bucsi 

Etelka, 

Murányiné 

Szukics 

Veronika, 

Tóthné Monek 

Zsuzsanna, 

Bartakovics 

Ilona, 

Gubics Pálné, 

Vargáné Wirth 

Edit 

Göcseiné 

Patonay 

Zsuzsanna  

Berkenyésné 

Polmüller Ildikó,  

Hován Istvánné,  

Kardos Tiborné 

Varjuné Molnár 

Katalin 

  Bartakovics 

Bettina  

Gerencsér 

Gréta  

Horváth Júlia  

 

 

Horváth Enikő 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsődéje 

  Dr. Dancsecsné 

Kovács Tünde 

minősítési eljárás 

Tóth Sarolta  

Klujber Anett 

 



 

 
 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája  

  

Kovácsné 

Nardai Lilián 

     

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája 

  

 Rojkó Gáborné 

  Takácsné Kovács 

Ágnes gyakornok 

minősítő vizsga 

  

 

Minősített pedagógusok létszáma a SZEOB intézményében a 2017/2018-as nevelési 

évben 

 

 
 

 

4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése 

 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezése 
Létszám

a 

munkaközössé

gi 

foglalkozások 

száma 

prezentáció

ra való 

felkészülés 

(power 

point) 

száma 

online 

felületkezel

és 

száma/hosp

itáláson 

részt vevők 

Intézményen 

kívüli 

résztvevők 

létszáma 

1. 

Korszerű 

pedagógiai 

dokumentáció

, pedagógus 

reflexiók  

7 fő 7 1 7 -- 

2. 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

6 fő 7 3 7 

1 

zenepedagóg

us 

3. 

Kistérségi 

területi 

óvodavezetői 

munkaközössé

g (vezetői 

19 fő 3 3 2 12 

6; 
21%

9; 
31%

14; 
48%

A SZEOB pedagógusainak 
életpálya modell szerinti besorolása

gyakornok Ped I-be sorolt Ped II-be sorolt



 

 
 

kompetenciák 

az országos 

szakmai 

ellenőrzés 

tükrében) 

 

A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el 

feladatukat. A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 15. napjáig 

írásban beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek a 

szakmai munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma az előző 

évekhez hasonlóan alakult, s a munkaközösségek működési keretébe ágyaztuk a belső 

hospitálási rendszert is.   

 

 

5. Tanköteles gyermekek ellátása 

 

 

 

08.31-ig a 

6. életévét 

betöltők 

létszáma 

fő 

az óvodai 

szakvélemé

ny alapján 

a gyermek 

elérte az 

iskolába 

lépéshez 

szükséges 

fejlettséget, 

hatodik 

életévét 

augusztus 31-

ig betöltő 

gyermek 

óvodai 

nevelésben 

való további 

részvétele 

javasolt 

szakértői bizottsági 

vizsgálatot 

kezdeményez a 

gyermek iskolába 

lépéshez szükséges 

fejlettségének 

megállapítása 

céljából annak 

eldöntésére, hogy az 

augusztus 31-ig a 

hetedik életévét 

betöltött gyermek 

részesülhet-e további 

óvodai nevelésben. 

  

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

74 
51 

69% 
23 _ 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti 

út 16. 

9 
7 

78% 
2 _ 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

5 
3 

60% 
2 _ 

                                                              átlag:                   69% 



 

 
 

 

 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása. Ezt az igazolást az óvoda adja ki az ún. óvodai 

szakvéleményen. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza 

meg. 

Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a 

gyermek egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan 

tájékoztatjuk. Az óvodai nevelés országos alapprogramján nyugvó pedagógiai programunk, 

a meghatározott mérési, értékelési rend szerinti fejlődési adatok képezik a 

tankötelezettséghez szükséges fejlettség megállapításának pedagógiai alapját. Az óvoda 

dönti el, hogy a gyermek mikor kész az iskolára, vitás esetekben a szakértői bizottság 

bevonásával. A hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő gyermekek további óvodai 

nevelésben való részvételének oka egyrészt az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettség nem teljes megléte (itt inkább a gyermekek szociális és pszichikai fejlettsége nem 

érte el a kívánatos szintet), másrészt a családok ellenállása az ún. nyári gyermekek 

beiskolázása ellen. Ezek a gyermekek 2012. augusztus 31-ig év vesztesnek minősültek. Az 

iskolai élet megkezdése egy újabb óvodai év után zökkenő mentesebb, a gyermek számára 

kevésbé megterhelő, kevesebb kudarcot hordoz magában. 

6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek 

száma 

 

 
A nyolc 

napon túl 

gyógyuló 

sérüléssel 

járó 

gyermekbale

setek száma 

 

 

a 

fenntart

ó 

értesítés

e 

megtört

ént 

Súlyos 

gyermekbal

eset száma 

gyermekbale

setet 

követően 

meg tett 

szükséges 

intézkedés. 

 

 

szülői 

szervezet, 

közösség 

képviselője 

részvételét a 

tanuló- és 

gyermekbaleset 

kivizsgálásában 

lehetővé tette az 

óvoda 

Székhely: SZEOB 

Játékvár Óvodája, 

9970 Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

-- -- -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti út 

16. 

-- -- -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, Temető 

u. 1. 

-- -- -- -- -- 

 

 

 



 

 
 

7. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, bölcsődei 

programok 

Megnevezése 

IDŐPONT 
Részt 

vevő 

gyermek

ek 

létszáma 

Részt 

vevő 

szülők 

létszáma 

Részt 

vevő 

külső 

vendége

k 

létszáma 

Ügyelete

t 

igénylők 

száma HÓ NAP 
A program 

ideje tól-ig 

Magyar nyelv 

napja, vers és 

mesemondó 

verseny 

2017. nov. 09. 9.30-11.-30 36 1 3 

 

Megemlékezés 

október 23-ról 
2017. okt. 20. 15 perc 

minden 

gyermek 
  

 

Összetartozás 

napja 
2018. jún. 4. 10 perc 

minden 

gyermek 
  

 

Családi játszó 

délelőtt 

2017. okt. 

2018. 

márc. 

14. 

24. 
9.00-11.00 

8 

26 

5 

22 
 

 

Március 15-i 

óvodai ünnep 

a Színházban 

2018. 

márc. 
14. 10.00-10.30 220   

 

Gyermeknap 2018. máj. 26. 14.00-19.00 370 270 100  

Búcsúztató 
2018. jún. 08. 

20-25 

perc/csoport 
110 140 90 

 

Anyák napja 
2018. máj. 03, 04 

20-30 

perc/csoport 
223 250 200 

 

Betekintő az 

új 

gyermekeknek 

2018. ápr. 07. 9.00-11.00 45 68  

 

Bölcsovi nap 

2018. ápr. 10 9.45-10.15 70 

5 

kisgyerme

k nevelő 

 

 

Hagyományos 

ünnepek(Miku

lásKarácsony, 

Farsang, 

Húsvét) 

az ünnepekhez 

közeli időpontok 

csoportonkén

t eltérő 

időtartamok 

minden 

gyermek 
  

 

Bölcsőde  

kóstolgató 
2018. ápr. 14. 10.00- 12.00 36 76  

 

Idősek napja 

Magyarlakon 
2017. okt. 1. 15.00 órától 15 40  

 

Nyílt napok 2017. nov. 

 2018. 

márc. 

23. 

12. 
9.00-11.00 

       180 

       225 

lásd a 

diagramo

t 

 

 

Nevelés 

nélküli 

munkanapok 

2017. nov. 

2018. 

márc. 

2018. máj. 

2018. aug. 

17. 

10. 

18. 

31. 

 

-- -- -- 

1 fő 

1 fő 

 

 

-- 



 

 
 

        
 

 
 

Az intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett programok, események, 

rendezvények magvalósultak, azokról minden esetben feljegyzések készültek. A gyermekek 

életkorának, intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal valósultak meg a 

programok. Az óvodai nevelés nélküli felhasználható 5 munkanapból 4 napot a bölcsőde 1 

munkanapból 1 napot használt fel a nevelési év végéig az intézmény, mindig nevelőtestületi 

értekezletekre, szakmai rendezvényekre. E napokon – a szülő igénye esetén – óvodánk (a 

székhely óvodában) ellátta a gyermek felügyeletét.  

 

Bölcsődei programok 

 

Megnevezése IDŐPONT Részt vevő 

gyermekek 

létszáma 

Részt vevő 

szülők 

létszáma 

Részt 

vevő 

külső 

vendége

k 

létszáma 

66%
34%

Részvétel a SZEOB Játékvár 
Óvodájában szervezett nyílt napon 

2017.11.08.

részt vett 

nem vett 
részt

50%50%

Részvétel a SZEOB Játékvár 
Óvodájában szervezett nyílt napon

2018.03.13.

részt vett 

nem vett 
részt

58%42%

Részvétel a nyílt napon SZEOB Játékvár Óvodájában 
(%)

2017-2018 nevelési év

részt vett

nem vett részt

 

Szünetek 
2017. dec. 

27.,28

.,29. 
    

 

Nyári szünet 

(ügyeletet a 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

biztosította) 

2018. július 

23- 

augusztus 

10-ig 

 --- -- -- --- 

 

 

 

--- 



 

 
 

HÓ NAP A program 

ideje tól-ig 

   

Népmese világnapja:  

Kisgyermeknevelők 

Benedek Elek mesét 

mondtak el a 

gyermekeknek 

2017.  

szeptemb

er 

29. 
10.00-

10.30 
37   

 

Családi játszó 

délután 

2017. 

október 

18. 15.00- tól 40 gyermek+ 

szülő, 

kisgy.nevelő 

50 szülő   

Magyar nyelv napja: 

zenehallgatás, (élő 

gitár kísérettel 

népdalok 

meghallgatása), 

éneklése 

      2017. 

     

novembe

r 

10. 30 perc 
minden 

gyermek 
  

Hagyományápolási 

céllal megtartott 

ünnepeink (Mikulás, 

karácsony) 

az ünnephez 

közeli 

időpontokban 

 
minden 

gyermek 
  

Megnevezése IDŐPONT Részt vevő 

gyermekek 

létszáma 

Részt vevő 

szülők 

létszáma 

Részt 

vevő 

külső 

vendége

k 

létszáma 

HÓ NAP A program 

ideje tól-ig 

   

Hagyományáp

olási céllal 

megtartott 

ünnepeink 

:Farsang 

2018.  

február 
  

minden 

gyermek 
  

Mesebolt 

Bábszínház 
2018. március 21. 

Papírvaráz

s (előadás) 

64 gyermek + 

kisgyermek-

nevelők 

Mesebolt 

Bábszínhá

z 

 

Hagyományáp

olási céllal 

megtartott 

ünnepeink:Hú

svét 

2018. 

március 
 

nyuszifész

ek keresés 

az udvaron 

minden 

gyermek 

kisgy.neve

lők 
 

Bölcsőde 

kóstolgató 

2018. április 14. szombat 

délelőtt 

38 fő leendő 

bölcsődés 

gyermek 

kisgy.neve

lők 

intézmény

egység-

vezető 

 76 

szülők, 4 

nagyszül

ők,  

Nevelés-

gondozás 

nélküli nap 

2018. április 21. szakmai 

konferenci

a 

  minden 

kisgyerm

eknevlő, 

intézmén



 

 
 

yegység-

vezető 

 Gyermeknap 

és családi nap 

 

 

2018.  

május 26. 
14.

00
-19.

00
 

minden 

csoport, 

kisgyermeknev

elők, 

intézményegys

ég-vezető 

 

  

 

 

8. Továbbképzések értékelése (külső, belső). Belső tudásmegosztás 

 

 Szakmai továbbképzések 

Akkreditált továbbképzés megnevezése részt vevők 

létszáma/fő 

    

SZEO

B 
- óvodapedagógusok szakmai megújító képzése, 

 

- népi játék, néptánc, hagyományápolás  

 

- intézményvezetők felkészítése intézményi önértékelésre, 

             

- pedagógusok felkészítése a minősítő eljárásban való 

részvételre, 

 

- nemzetiségi tartalmak közvetítése a nemzetiségi óvodákban 

 

- játszmák és konfliktuskezelés 

 

 

 

               5 

 

               2 

 

                5 

 

                7 

 

                4 

 

                3 

 

 

 

 

    

                                                                                                                            

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak 

szerint - továbbképzésben vesz részt.  Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a 

pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a 

pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. Az a 

pedagógus, aki a Nkt. hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-

továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhető. Intézményünk 26 

óvodapedagógusából jelenleg 16 fő (62%), aki továbbképzésre nem kötelezett. A 

továbbképzésben való részvételek részben pályázati támogatással, részben a képző által 

finanszírozott formában, s részben költségvetési támogatással, részben pedig a nemzetiség 

nyelve szerinti ország által támogatottan (szlovén nemzetiségi pedagógusok 

továbbképzése) valósulhattak meg. 

 

A továbbképzéseken való részvétel, óraszám szerinti eloszlását a következő táblázat, illetve 

a diagram mutatja: 

 

óraszám 5 10 30 

továbbképzésen 

résztvevők 
4 18 14 



 

 
 

száma 

 

 

 
 

A 2017-18 –as nevelési évben a SZEOB egyesített óvodák óvodai intézményegységéből 

összesen 440 óra továbbképzésen vettek részt a pedagógusok.   

 

Gyakorlatra jelentkező óvodapedagógusok, dajkák támogatása 

 

Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája a Nyugat-magyarországi 

Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának bázisóvodája címét viseli, melyet az idei 

nevelési évben újra megkapott óvodánk. E szerepünkből is adódik, hogy egyre többen 

keresik fel nemcsak a Játékvár Óvodát, de tagóvodáinkat és bölcsődénket is azok a 

hallgatók, akik intézményünkben szeretnék megszerezni a képesítésükhöz elengedhetetlen 

szakmai gyakorlatokat. Örömmel fogadtuk a képző intézmények pozitív visszajelzéseit, 

elismerő szavait, melyek visszaigazolást jelentenek intézményünk részére a magas 

színvonalú szakmai munkánkról. A felkérések száma évről-évre növekszik, a 2017/2018-as 

nevelési évünkben 6 fő óvodapedagógus hallgatót, 1 fő pedagógiai asszisztenst, 2 fő dajka 

gyakornokot fogadott intézményünk. A gyakorlaton lévő hallgatók összesen 15 hetet 

töltöttek intézményünkben. A hallgatók felkészítését szakképzett kollégáink segítették, akik 

nem kevés többletmunkával és rengeteg adminisztrációval látták el ezen plusz feladataikat. 

Köszönet és hála munkájukért. 

 

 

 

9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése 

 

Feladatellátási 

hely 

Dátum Megnevezése 

Tartalma 

Részt 

vevő 

szülők 

száma 

Részt vevő 

óvodapedagógusok 

kisgyermeknevelő

k 

hó nap  

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

2017.10. 05. 

Szülői 

Választmány 

nevelési évnyitó 

értekezlete 

igazgatói 

évértékelés, SZKV 

elnökhelyettes 

választás, 

munkaterv, 

21 5 

0 5 10 15 20

19%

86%

43%

24%

Részvétel továbbképzéseken 
2017-2018 nevelési év (%) nem vett részt 

továbbképzésen

30 órás továbbképzésen 
vett részt

10 órás továbbképzésen 
vett részt

5 órás továbbképzésen 
vett részt



 

 
 

programnaptár 

2017.09.

15-ig 

2018.04.

15-ig 

 

Óvodai 

csoportok szülői 

értekezletei 

intézményi 

dokumentumok, 

csoportesemények, 

pedagógiai kérdések 

lásd a 

grafi 

kont 

csoportonként 2 

óvónő szükség 

esetén Kocsisné 

Bucsi Etelka 

2017.11.  09. 

Szülői 

Választmány 

értekezlete 

közös készülődés a 

SZK bálra 
16 2 fő vezető 

2018.01. 25. 

Szülői 

Választmány 

értekezlete 

báli tombolázás 19 2 fő vezető 

2018.04. 15. 

Szülői 

Választmány 

rendkívüli 

értekezlete 

vélemény kialakítása 

a fenntartóhoz 

beadott 11. csoport 

újra nyitásához 

21 3 fő vezető 

2018. 04. 26. 

Szülői 

Választmány 

összejövetele 

gyermeknap 

szervezése 
11 2 fő vezető 

2018.05. 23. 

Szülői 

Választmány 

értekezlete 

intézményvezetői 

tájékoztató, 

tombolázás 

17 3 fő vezető 

SZEOB Tótágas 

Bölcsőde 

2017.08. 

 

2017. 11. 

 

 

16. 

 

03. 

 

szülői 

értekezletek 

 

SZMSZ, Házirend, 

napirend ismertetése, 

beszoktatás 

tapasztalatainak 

összegzése, 

programnaptár 

ismertetése 

 

41 

 

 

38 

 

 minden 

kisgyermeknevelő 

2017.08.  

2017.12. 

2018.02. 

2018.05. 

 16 

06. 

21. 

31. szülőcsoportos 

beszélgetések 

családlátogatás, 

beszoktatás 

időpontjának 

megbeszélése, 

szobatisztaságra 

nevelés, 

óvodába menő 

gyermekek szüleivel 

megbeszélés 

41 

17 

16 

27 

minden 

kisgyermeknevelő 

2017.09. 

2018. 05 

 

 

27. 

09. 

Érdekképviseleti 

Fórum 

Értekezlete 

alakuló ülés 

családinap 

megbeszélése 

3 
1 fő 

kisgyermeknevelő 

 

 

 



 

 
 

   

 

 

10. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése 

 
Dátum Megnevezése 

Tartalma Helye 
Érintettek 

köre     hó nap  

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 

tagóvodái 

2018.05. 16. 

óvodások 

látogatása az 

iskolába:  

ismerkedés az 

iskolával, a 

tanítónénikkel 

Arany János 

Iskola 

leendő első 

osztályosok 

2018.05. 17. 

tanító nénik 

látogatása az 

óvodában 

óvodai 

környezetükben 

ismerkednek a 

gyermekekkel 

óvodánk azon 

csoportjai, 

ahol 

tanköteles 

korú 

gyermekek 

nevelődnek 

leendő első 

osztályosok, 

óvónők, 

tanítónők 

74%

26%

Részvétel szülői értekezleten a SZEOB 
Játékvár Óvodájában

2017 ősz

részt 
vett 

nem 
vett 
részt

57%43%

Részvétel szülői értekezleten a SZEOB 
Játékvár Óvodájában

2018 tavasz

részt 
vett 

nem 
vett 
részt

66%

34%

Részvétel a szülői értekezleten a SZEOB Játékvár 
Óvodájában (%)

2017-2018 nevelési év

részt 
vett

nem 
vett 
részt



 

 
 

 

 

 

2017.09. 

 

 

 

 

 

 

2018. 

január-

március 

 

iskolaérettségi 

vizsgálatok a 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

szakembereivel 

 

 

 

 

iskolaérettségi 

vizsgálatok 

óvodapedagógusok 

segítése az iskola  

készültség 

megállapításában 

 

 

 

 

 

az óvodai 

szakvélemények 

megerősítése 

 

Babóca, 

Kismackók, 

Napsugár, 

Kiscsillagok, 

csoport  

Csillagvirág 

Tagóvodában 

Csörötneken 

Micimackó 

Tagóvodában  

Magyarlakon 

 

 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

 

 

gyermekek, 

óvónők, 

szakemberek 

 

2018.06. 

 

04. 

 

SNI 

megállapítása 

 

1 gyermek 

esetében  

 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Szakértői 

Bizottsága 

Szombathely 

gyermekek, 

szakemberek 

2018.05. 16. 

Szakmai 

kerekasztal  

Arany János 

Általános 

Iskolával 

közös 

gondolkodás, a két 

nevelési színtér 

munkájának 

közelítése, 

megoldás 

keresések a 

problémákra 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

tanítónők, 

óvónők 

 

11. Külső kapcsolatok értékelése  

 

 Megnevezése Tartalma Helye Érintetek köre 

SZEOB  

könyvtárhasználat 

ismerkedés a 

könyvtárral, 

könyvekkel, könyv 

bemutatás 

Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár és 

Múzeum 

5 óvodai 

csoport 

múzeum 

pedagógiai 

foglalkozás 

farsangi állarckészítés 

Móra Ferenc 

Városi 

Könyvtár és 

Múzeum 

4 óvodai 

csoport 

színházlátogatás 

3 alkalommal, szülői 

befizetéssel a 

gyermekek 

meseszínházi előadáson 

vettek részt 

Színház 
minden óvodai 

csoport 

színházi előadás 1 alkalommal Színház középsős és 



 

 
 

könyvtár 

szervezésében 

nagycsoportos 

gyermekek 

jellemzések 

készítése 

gyermekekről 

a szolgálat hivatalos 

megkeresésére a 

gyermeket nevelő 

pedagógusok jellemzést 

készítenek a 

gyermekről 

Családsegítő 

és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

4 eset 

programok az 

általános iskolával 
Táncház 1 alkalommal 

Arany János 

Ált. Isk. 

nagycsoportos 

gyermekek 

    

részvétel mentős 

napon 

ismerkedés a 

mentőkkel, a mentősök 

munkájával, az általuk 

használt eszközökkel 

Mentőállomás 

8 óvodai 

csoport 

1 bölcsődei 

csoport 

szűrések, 

esetmegbeszélések 

5 alkalom 

tapasztalatok átadása, 

esetmegbeszélések az 

óvodapedagógusokkal, 

tanácsadás az 

óvodapedagógusoknak 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 
18 óvónő 

helyszínbiztosítás, 

zenei élmények 

 

nagycsoportosoknak élő 

hangszeres zenei 

bemutató előadás, 

helyet adunk a 

zeneóvodai 

foglalkozásoknak 

(tagóvodákban ia) 

Takács Jenő 

Zeneiskola 

minden 

nagycsoport 

(tagóvodákban 

is) 

egészségügyi 

szűrővizsgálatok 

az évenkénti 

szemészeti, 

belgyógyászati szűrések 

bonyolítása, 

negyedévente 

rendszeres fejtetvességi 

ellenőrzés 

Védőnői 

Szolgálat 

Óvoda 

minden 

gyermek 

fogászati szűrővizsgálat 
Iskola 

fogászat 

minden 

gyermek 

 

 

12. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

Telephely TARTALOM ALKALMAK Érintettek köre 

SZEOB Játékvár 

Óvodája és 

Tótágas 

Bölcsődéje 

részvétel a Család- 

és Gyermekjóléti  

Központ  

koordinációs 

bizottsági ülésein 

4 

bölcsődei és óvodai 

gyermekvédelmi 

koordinátor és a 

szolgálat 

munkatársai 

esetmegbeszélés  3 

int. egység vezető, 

2 óvodapedagógus,  

az óvoda 



 

 
 

gyermekvédelmi 

koordinátora 

szakmai 

tanácskozás 

 

1 

az óvoda 

gyermekvédelmi 

koordinátora 

rászoruló családok 

részére 

felajánlások (ruha, 

cipő, játék) 

kiosztása 

szükség szerint, 

alkalmanként 

bölcsődei és óvodai 

gyermekvédelmi 

koordinátor 

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden 

pedagógusnak kötelessége. A székhely óvodában és a bölcsődében a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi koordinátorok hangolják össze, látják el 

intézményi szinten, külön díjazás nélkül (az óvodai koordinátor kötött munkaidejének 

neveléssel le nem kötött egy részét e célra felhasználhatja). A pedagógusok jelzései 

alapján ők kezdeményezik a megfelelő fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a 

gyermekek érdekében, ők tartanak közvetlen kapcsolatot a Család és Gyermekjóléti 

Központtal, szükség esetén a Gyámhivatallal. Munkájukat az intézményvezetés 

iránymutatásai mellett végzik, önálló aláírási jogosultsággal nem rendelkeznek. A 

kapcsolatok egyre eredményesebbek és konkrétabbak.  

      A tagóvodák ez irányú feladatainak ellátása a tagóvoda vezetők  feladata. 

A 2.1. adattáblában mutattuk ki a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

létszámát intézményünkben. Ezen adatokról az intézménynek kizárólag akkor van 

tudomása, ha a település jegyzője, a szülő hozzájáruló nyilatkozatával arról tájékoztatja az 

intézményt. 

Mindemellett tény,  hogy viszonylag sok az olyan kisgyermek, ahol a jogosultság ugyan 

nem megállapítható, de a gyermek helyzete nem ideális (ez az ingyenesen étkező 

gyermekek számából is levonható következtetés). Ilyenkor, a magunk eszközeivel próbálunk 

meg támogatást, segítséget nyújtani, pl. Karitászon keresztül. Az intézmény és a Szülők 

Közössége Választmánya együttesen – a  gyermeknapi rendezvény után - a rászoruló 

családok részére tartós élelmiszert adományozott 7 család számára. Az év során súlyos 

beteg kisgyermek családjának anyagi megsegítésére fogott össze a szülői közösség. A 

januári SZKV bál szervezése és lebonyolítása során külön erre a célra gyűjtöttek 

adományokat, mely anyagi támogatással hosszabb távra segítették biztosítani a gyermek 

külföldi gyógykezelését. 

 

 

13. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése 

 

sorsz. 
gyermek 

neve: 
küldés helye: tanköteles 

iskolába 

megy 
SNI 

fejlesztése heti 

óraszámban-

intézményünkben 

biztosított 

helyszínen, illetve a 

Pedagógiai 

Szakszolgálatnál 

1.  
1. 

gyerek 

Országos 

Mozgásvizsgáló 

Intézet, 

nem nem 
igen 

3 fő 

egyéni 

mozgásfejlesztés a 

körmendi 



 

 
 

Budapest  Pedagógiai 

szakszolgálatnál, 

heti 1 alkalommal 

Novákné Bedőcs 

Andrea konduktor 

segítségével,  

egyéni 

mozgásfejlesztés 

heti 1 alkalommal 

óvodánkban Restás 

Csilla 

gyógytestnevelővel 

 

2.  

2. 

gyerek 

 

Vas Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

igen nem 
igen 

2 fő 

egyéni 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 1 

alkalommal- 

Domiterné Weidl 

Anita+ egyéni 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 2 

alkalommal –Sásdi 

Csilla 

csoportos fejlesztés 

1 alkalommal saját 

csoportjában  

3.  
3. 

gyerek 

Vas Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

igen nem 
igen 

2 fő 

fejlesztését az 

óvodapedagógusok 

végzik a nyár 

folyamán mert a 

szakértői véleményt 

2018. 06.18-án 

kaptuk kézhez. 

14. Óvodai hittan 

 
gyermekek 

létszáma 

Hittant 

tanító 

neve 

Helyszín Időpont 

SZEOB Játékvár 

Óvodája 
a 2017/2018-as nevelési évben nem volt rá igény 

SZEOB 

Csillagvirág, és 

Micimackó 

Tagóvodája 

15 
Víz 

Ágnes 
az óvoda 

hetente, 1 

alkalommal 

 

 



 

 
 

15. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 IDŐPONT ESEMÉNY TARTALOM 
érintettek 

létszáma 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

2014. 

szeptembertől, 

folyamatosan 

a módosított PP 

bevezetésével a 

vegyes és 

nagycsoportosokna

k heti 2x-i 

mozgásfoglalkozás 

 102 fő 

2017. 

november 

hónap 

az egészség 

hónapja 

• dentálhigiénikus 

szakember: helyes 

fogápolás, bemutató 

foglalkozás, 

• gyógyító mesék a 

lelki egészség 

megőrzéséhez, 

• baleset megelőzési 

ismeretek 

gyermekeknek, 

mentős bemutató, 

interaktív 

foglalkozás a 

mentőállomáson 

25 fő 

 

 

80 fő 

 

 

 

170 fő 

folyamatosan  

gyümölcsnapok, 

salátakészítés, aszalás, 

gyümölcslékészítés, 

minden 

gyermek 

folyamatosan 

balesetmentes 

környezet 

szabadban és 

épületben 

játszótéri eszközök 

felülvizsgálata 

vezetés és 

pedagóguso

k 

játszótéri eszközök 

folyamatos karbantartása 

vezetés  

SZET Kft. 

folyamatosan 

a PP 

egészségfejlesztési 

programelemének 

folyamatos 

megvalósítása 

minden óvodai 

csoportban 

a PP-ban meghatározottak 

minden 

pedagógus 

és minden 

gyermek 

folyamatosan 

játékos 

együttmozgás 

minden nap 

a csoportok tevékenységi 

terveiben meghatározott 

célokkal és tartalmakkal 

gondoskodunk minden 

gyermek, naponkénti 

mozgásfejlesztéséről, 

mozgásigényének 

kielégítéséről, a mozgás 

megszerettetéséről 

minden 

gyermek és 

minden 

pedagógus 

SZEOB 2017.02 prezentáció  
Védőnői tájékoztató a 

fejtetvesség megelőzéséről 

és kezeléséről  

intézmény 

alkalmazott

ai 



 

 
 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsőd

e 

2017. nov. 

 

 

hetente 

naponta 

Egészség hónapja, 

Szülői értekezlet Egészségmegőrzéshez 

kapcsolódó védőoltások 

jelentősége, szobatisztaság, 

mozgásos játékok teremben 

és szabadban 

 

 

 

gyermekek 

és nevelőik 

 

 

 

16. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

dátum 

TARTALOM 

érintettek 

köre, 

létszáma hó nap 

SZEO

B 

óvodái 

2017. 10. 

02.

-

13. 

papírgyűjtés az óvodában, szülők bevonásával: 

szelektív hulladékgyűjtésre nevelés, hulladék 

újrahasznosításáról információk nyújtása, 

motiváció: a hulladékért kapott díj csoportonkénti 

felhasználásáról a gyermekek dönthettek, 

gyermeke

k és 

szüleik 

folyamatosa

n 
 

szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden 

csoportban arra alkalmas hulladékgyűjtő van, a 

gyermekek a háztartási és a biohulladékot 

elkülönítve gyűjtik 

minden 

gyermek 

és az 

óvodák 

dolgozói 

folyamatosa

n 
 

szelektív hulladékgyűjtés: PET palackokat 

kizárólag elkülönítve, az óvoda folyosóján 

elhelyezett palackprést használva gyűjtünk, 

„levegőt” nem helyezünk a kukákba 

(jó lenne az intézménynek is lehetőséget 

biztosítani a PET palackok elkülönített 

gyűjtésére!) 

minden 

gyermek 

és az 

óvodák 

dolgozói 

2018. 05. 
15-

19. 

ZÖLD HÉT: kirándulások a szűkebb és tágabb 

természeti környezetben, közvetlen megfigyelések 

növények, állatok természetes élőhelyein 

(Akasztódomb, Rába part, Barokk kert, kiskertek), 

a zöld héten zöld színű ruhák viselése, kiskert 

gondozása az óvodában, gólyánk 

minden 

gyermek 

és az 

óvodák 

dolgozói 

2018. 06. 
01-

15. 

kirándul az óvoda – csoportonként 

nagycsoportosok kirándulása – gyalogtúra, 

tömegközlekedési eszközök használata (Körmend, 

Szombathely, Alsószölnök, Magyarlak, 

Apátistvánfalva, Máriaújfalu)  

minden 

gyermek 

és az 

óvodák 

dolgozói 

A Csillagvirág Tagóvodának és a Micimackó Tagóvodának szerződése van az ÖKO Iskola 

címet viselő Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájával.  Az 

iskola által szervezett közös programok során a természet szeretetére, megbecsülésére, 

óvására nevelés hangsúlyozottabban valósul meg. 

A használt elem gyűjtőt minden évben üríttetnünk kell, mert a szülők és a pedagógusok által 

szorgalmazott elemgyűjtés jól működik óvodánkban. 

 



 

 
 

17. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 IDŐ TARTALOM 
érintettek 

létszáma 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

szlovén és 

német 

nemzetiségi 

nevelés 1-1 

vegyes 

csoportban; 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodájában 

kizárólag 

magyar nyelven 

folyó cigány 

nemzetiségi 

nevelés 

2017. 09.-

2018. 06. 15-

ig 

 

 

 

folyamatosan, 

mindkét 

nemzetiségi 

csoportban, 

 

Látogatás a 

Pável 

Ágoston 

Múzeumba 

(2018. ápr.) 

 

 

Márton napi 

vigadalom 

(2017. nov.) 

 

nyelvelsajátítás segítése, szokások, 

hagyományok ismertetése az 

anyaországból (Szlovénia) biztosított 

óvónő heti 2 napi jelenlétével (minden 

szerda - péntek), 

 

a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés, 

nyelvhasználat élethelyzetekben, és a 

szervezett tevékenységek során, az egész 

óvodai életben 

 

 

ismerkedés a nemzetiség kultúrájával, 

tárgyi emlékeivel 

 

 

 

 

a német nemzetiségi csoportban a jeles 

naphoz kapcsolódó nemzetiségi 

hagyományok óvodás korosztályhoz 

köthető felelevenítése (lámpások 

készítése, dalok, mondókák tanulása) 

25 fő 

 

 

 

 

51 fő 

 

 

 

 

23 fő 

 

 

 

 

 

22 fő 

folyamatosan a Csillagvirág Tagóvodában az 

legfontosabb a gyermekek 

esélyegyenlőségének segítése, a 

társadalomba való integrálódás támogatása 

 

15 fő 

 

A szlovén nemzetiségi óvodai nevelést az anyaországból pályázat útján biztosított szakképzett 

szlovén anyanyelvű óvodapedagógusok segítik. Hetente 2 alkalommal 7.30-13.30-ig közösen 

nevelik a csoport óvónőivel a gyermekeket. Előnyt jelent a gyermekek további 

nyelvtanulásához, hogy csak szlovén anyanyelven kommunikálnak a gyermekekkel. A német 

nemzetiségi óvodapedagógusoknak szervezett továbbképzésen német nemzetiségi szakértő 

tartott előadást a gyermekek nyelvi fürdőben való részesítésének fontosságáról  

 

 

18. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

 

 dátum FELADAT TARTALOM érintettek 

létszáma hó nap 

SZEOB 2017. ősz 

2018. 

tavasz 

 fogászati 

szűrés 

évenkénti fogászati 

szűrés szervezése 

minden gyermeknek  

227 fő 

 

 



 

 
 

 

 

negyedévente ill. 

szükség szerint 

fejtetvességi 

szűrés  

a védőnők rendszeres 

ellenőrzéseket, 

szűréseket végeznek, a 

szűrések, az esetlegesen 

szükséges intézkedések 

dokumentáltak 

minden 

gyermek 

folyamatosan szemészeti, 

belgyógyászati  

szűrések 

az iskola egészségügyre 

vonatkozó rendelet 

szerint ezek minden 

gyermeknél, szülői 

jelenlét mellett a 

védőnői szolgálatnál 

történnek meg, ők 

kezelik az „Óvodások 

egészségügyi 

törzslapját” 

minden 

gyermek 

óvodában heti 3x, 

bölcsődében 

naponta 

rendszeres 

egészségügyi 

felügyelet 

szerződéssel Dr. Tőkés 

Emma gyermek 

szakorvos rendszeres 

orvosi ellátás igénybe 

vételét biztosítja 

szükség 

szerint, 

minden 

gyermek 

minden 

tagóvodában 

szerződéssel, az 

adott település 

háziorvosával, 

iskola 

egészségügyi 

ellátás 

szűrések 

bonyolítása 

szemészeti, 

belgyógyászati szűrések 

tagóvodák 

gyermekei 

 

Nkt. 25. §  (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, 

tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, évenként 

legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 

Intézményünk e feladatait a lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítja.  

 

19. Intézményi dokumentum felülvizsgálat értékelése 

 

 dátum FELADAT TARTALOM érintettek köre 

hó  

SZEOB 2017. október  

 

SZMSZ, 

házirend, 

pedagógiai 

program 

felülvizsgálata, 

módosítása 

jogszabályváltozások 

miatt 

intézményvezetés,  

intézmény 

alkalmazottai 

minden szülő 



 

 
 

folyamatos a 

dokumentumo

k 

nyilvánosságán

ak biztosítása 

KIR-ben; 

intézményi honlapon, 

az intézmény 

folyosóin, papíralapon 

intézményvezető 

2018. január BÖP 

felülvizsgálata 

jogszabályváltozások 

miatt 

intézményvezetés,  

intézmény 

alkalmazottai 

 

2018. április 23-24 óvodai 

jelentkezések: 

házirend egy 

példányának 

átadása a 

szülőnek 

minden az óvodába, 

vagy bölcsődébe 

jelentkező gyermek 

szülője beiratkozáskor 

megkapja 

intézményünk 

házirendjenének egy 

példányát 

minden szülő 

2018. március Továbbképzési 

program 

5 évre szóló 

továbbképzési 

program készítése 

óvodapedagógusok 

fenntartó 

2018. június Honvédelmi 

Intézkedési 

Terv 

a tervezet elkészítése 

a jogszabályi 

előírások szerint 

intézményvezetés,  

intézmény 

alkalmazottai 

fenntartó 

2018. június Alapító okirat óvodai csoportszám 

növekedés 

intézményvezetés, 

fenntartó, szülők 

folyamatos minden 

dokumentum, 

szabályzat 

folyamatos 

felülvizsgálata, 

szükség szerint 

aktualizálása 

 intézményvezető 

 

 

20. Összegzés, lehetőségek számbavétele.  

 

A beszámolóból jól látszik, hogy intézményünk évek óta folyamatos változásokon megy 

keresztül. Legnagyobb problémát a személyi feltételek biztosítása jelenti.  

A következő nevelési év humánerőforrás feltételeinek a biztosítása biztosnak tűnik, de a 

közeli jövőt (2-3) évet tekintve további folyamatos fluktuáció várható (nyugdíjba vonuló 

kolléganők, tartósan távol lévő kolléganők (GYED, GYES ).  

Égető problémát fog jelenteni a korábban már jelzett vezető beosztású kolléganők nyugdíjba 

vonulása, hiszen pótlásukhoz vezetői szakvizsgával rendelkező kolléganő szükséges. A 

képzés 2 éves, jelen pillanatban azonban egyetlen kolléganő sem tervezi ezen irányú újabb 

diploma megszerzését. A képzésbe való bekerülés feltétele minimum 3 év szakmai gyakorlat, 

amivel az új kolléganők még nem is rendelkeznek.  



 

 
 

Amennyiben a tartósan távol lévők helyére nem tudunk szakképzett kolléganőt felvenni, 

intézményünk továbbra is együttes munkával, plusz feladatok vállalásával tudja  

zökkenőmentesen ellátni a gyermekek nevelését. 

A 2017-ben elindított javaslatunk, miszerint szükséges a 11. óvodai csoport újranyitása, 

beigazolódott így 2018. szeptemberétől újra 11 csoporttal 260 férőhellyel látjuk el a 

gyermekek kötelező óvodai nevelését. A folyamatosan változó születési adatok, az édesanyák 

egyre korábbi visszatérése a munkaerőpiacra, évről-évre átalakításra készteti az intézményt. 

Ezen strukturális, személyi változásokra az intézmény valamennyi dolgozójának fel kell 

készülni, mely egyre nehezebb feladat. Az SNI-s gyermekek egyre növekvő létszáma egyre 

súlyosabb betegsége folyamatos pedagógiai asszisztens, hetente több órás külső speciális 

szakember jelenlétét igényli. A törvény és a Szakértői Bizottság írja elő az óvodák számára 

ezen speciális szakemberek biztosítását. Segítséget jelentene ezen gyermekek szakszerű 

neveléséhez konduktor óvodapedgógus, vagy újabb gyógypedagógus álláshely biztosítása 

a fenntartó részéről. 

 

Szentgotthárd, 2018. augusztus 31.  

                                                                                               Varjuné Molnár Katalin 

                      sk. 

                                                                                                         igazgató 

PH. 

Legitimációs záradék 

Az intézményvezetői beszámoló megismerése és elfogadása 

 

Az intézményvezetői beszámolót a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde Egyesített Óvodák nevelőtestülete a 2018.év augusztus hó 31. napján tartott 

értekezletén a 3./2018. sz. határozattal elfogadta. 

 

Kelt: Szentgotthárd, 2018. 09. 03. 

 

            

  

     igazgató 
 

 

 

 

    

 

 

 

 


