Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. február 28-i ülésének előterjesztései

TARTALOMMUTATÓ

1. A Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítása.
2. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési
határozatának elfogadása.
3. A Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi munkájáról szóló beszámoló.
4. A SZEOB nyári zárva tartása.
5. SZEOB Játékvár Óvoda technikai létszám emelése.
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Tárgy: A Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítása
Előterjesztés
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2019. február 28-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A 2018. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Játékvár Óvoda
Személyi juttatás
Munkaadói jár.
Fedezete
Műk.c. támogatás fejezet
Városi Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaadói jár.
Dologi kiadás
Fedezete:
Műk.c.támogatás fejezet
Család-és Gyermekjóléti Központ
Dologi kiadás
Fedezete:
Műk.c.tám.önk.
Működési bevétel
Társulás
16/2018. határozat TKT
Műk.c.tám.bev telep.önk Sztg
SZEOB Játékvár Óvoda
Tm.ért.műk.c.kiad
Tm műk.c.bevétel fejezet
Tm műk.c.bevétel önk.
Tm.műk.c.bev. önk.
Dologi kiadás

1 222 953 Ft
121 272 Ft
1 344 225 Ft

1 245 189 Ft
123 439 Ft
3 800 Ft
1 372 428 Ft

160 000 Ft
56 000 Ft
104 000 Ft

2 000 000 Ft
2 000 000 Ft
105 400 Ft
-105 400 Ft
599 583 Ft
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.
2.

A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 576 076 840 Ft-ban
állapítja meg.
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, 2019. február 20.
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
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

576 076 840 Ft
576 076 840 Ft

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.

Melléklet: http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegieroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas/tarsulasi-tanacs-uleseieloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-11/2019-februar-28-i-ules-2.html
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Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetési határozata
ELŐTERJESZTÉS
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2019. február 28-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi
költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak
végrehajtásáról szóló 368/201l. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), valamint az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.
A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) és az ágazati jogszabályok határozzák meg
Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács
részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással
együtt bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:
1. Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
2. Előirányzat felhasználási ütemtervet.
3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
is.
4. Közvetett támogatásokat értelmező kimutatást.
5. Az Áht 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három
év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban. Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.
A Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak
alapján érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az Társulás költségvetésében
működési forráshiány nem tervezhető.
A stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást
minden, az önkormányzat/társulás év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni
kell, akkor is, ha azok nem engedélykötelesek. Erről a határozati javaslat 2. pontjában kell
dönteni.
A jogszabályi előírások szerinti előirányzat-felhasználási tervet is csatoljuk. (8/a)
A költségvetési táblák 13. sz. melléklete tartalmazza a települési fizetési kötelezettségeket
feladat ellátásonként. Tavaly a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a tagönkormányzati éves
hozzájárulások fizetési határideje: 50%-a 2018. március 31-ig; 50%-a 2018. augusztus 15ig. Ezeket a határidőket változatlanul átemeltük az idei határozatba is.
Felhívom továbbá a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulás nem rendelkezik saját
bevétellel (kivéve: a szolgáltatások bevételei), az intézmények finanszírozása az állami
támogatás feletti összeg esetében az érintett tagönkormányzatok lakosságszám arányos
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hozzájárulásai. A székhely önkormányzat a jövőben nem tud a feladatellátáshoz a saját
hozzájárulásánál magasabb összeget megelőlegezni! Amennyiben a hozzájárulás nem
érkezik határidőben a számlánkra, úgy annak behajtásra kerül sor.
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetését 606.419.271,- Ft
bevételi, s ugyanannyi kiadási főösszeggel terveztük. Ezen rendkívül takarékos tervezés
eredményeképpen Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege
egyensúlyban van.
Tisztelt Társulási Tanács! Kérem a benyújtott költségvetési táblázatok alapján az
előterjesztést megvitatni, és a 2019. évi Társulási költségvetési határozatot meghozni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.)

2.)
3.)

4.)

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott
kötelezettségére tekintettel a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegeit 12. számú melléklete szerint határozza meg.
A Társulási Tanács 2019. évben előzetes adatszolgáltatást adósságot keletkeztető
ügylethez kérelmet NEM nyújt be.
A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetési határozatát az 1. számú melléklet
szerint / a következő módosításokkal fogadja el:
- …………………………………
- …………………………………
A feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési határideje: 50%a 2019. március 31-ig; 50%-a 2019. augusztus 15-ig.

Határidő: azonnal, illetve a 4. pontban foglaltak
Felelős: Huszár Gábor elnök
tagönkormányzatok polgármesterei
Szentgotthárd, 2019. január 22.
Huszár Gábor
elnök
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1. számú melléklet

HATÁROZAT
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetéséről
I. A határozat hatálya
A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a
Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi
606 419 271Ft
költségvetésének bevételi főösszege
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi
606 419 271 Ft
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1-2. sz. melléklet
tartalmazza.
606 419 271 Ft
2. Bevételi főösszeg forrásait a 5..sz. melléklet tartalmazza
Intézményi működési bevétel
43 345 400 Ft
Támogatásértékű bevétel
561 383 871 Ft
604 729 271 Ft
3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
3. sz. melléklet
Személyi juttatások
412 276 000 Ft
Munkaadót terhelő jár.
89 151 000 Ft
Dologi kiadások
100 572 750 Ft
Támért műk.c.tám.
2 729 521 Ft
1 690 000 Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen
4. sz. melléklet
5. A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot képzett: 0 e/Ft (céltartalékot).
6. A Társulás engedélyezett létszámát a 11. sz. melléklet határozza meg.
7. A tagönkormányzatok intézményi támogatásának összegét a 13. sz. melléklet
tartalmazza. A feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési
határideje: 50%-a 2018. március 31-ig; 50%-a 2018. szeptember 30-ig.
8. A Társulás 2019. évi költségvetésében Európai Uniós projekt tervezésére nem került sor.
(7. sz. melléklet)
9. A 8. sz. melléklet a hitelteher bemutatása (a Társulásnak nincs hiteltartozása).
10. A Társulás 2019. évi költségvetése több éves kihatással járó kiadásokat nem tartalmaz.
(9. sz. melléklet)
11. A Társulás 2019. évi költségvetése közvetett kiadásokat nem tartalmaz. (10. sz.
melléklet)

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai
1.

Az

Önkormányzati

Társulás

gazdálkodási

feladatait

Szentgotthárdi

Közös
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Önkormányzati Hivatala által látja el.
2. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
4. A Társulási Tanács az államháztartási törvény 34.§ bekezdése alapján jóváhagyott kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a Társulási Tanács elnökére ruházza.
5. A 4.) pontban foglalt átcsoportosításról az érintettek – a Társulási Tanács elnöke
koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő Társulási Tanács ülésén kötelesek
beszámolni. A költségvetési határozat módosítására a Társulási Tanács elnöke ezzel
egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
6. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok elosztásáról – ha érdemi döntést
igényel – a Társulási Tanács dönt a Társulási Tanács elnökének előterjesztésében, a
költségvetési határozat egyidejű módosításával.
7. A 6) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési határozat
módosításáról a Társulási Tanács negyedévente dönt.
8. A Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes
kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem
szereplő kiadásokat is teljesíthet maximum 100.000 Ft értékben.
9. A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal
kapcsolatban a munkaszervezet vezetőjének véleményét kikérni. Ennek során be kell
mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat Társulásra háruló egyszeri,
illetve folyamatos költségigényét. A munkaszervezet vezető véleménye alapján a
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról a Társulási Tanács dönt.
A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú,
rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi
költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Társulási Tanács előzetes engedéllyel
vállalhatnak kötelezettséget.
A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag
a Társulási Tanács előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak.
10. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás és intézményei számlavezető
pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Nyugat-dunántúli
Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. Az intézmények finanszírozása a „kiskincstár”
keretében a számlavezető pénzintézet útján, megállapodás alapján történik.
11. A 2019. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az
alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási
díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám
csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra
kerül,
b) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a
meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa elvonásra kerül,
c) A fenti pontok alapján elvonásra kerülő összeggel a 2019. évi költségvetési
előirányzatok zárolásra kerülnek és a fenntartó (Társulás) által az
önkormányzatoktól igényelt támogatást ezen összeggel csökkenti.
IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
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A költségvetés végrehajtását a munkaszervezet vezetője köteles ellenőrizni, illetve eseti
ellenőrzési feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján, vagy szükség esetén elrendelni.
Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet
előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.
Ezen határozat rendelkezéseit 2019. január 01. időponttól kell alkalmazni.

Dr. Dancsecs Zsolt
munkaszervezet-vezető

Huszár Gábor
elnök

További melléklet: http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegieroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas/tarsulasi-tanacs-uleseieloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-11/2019-februar-28-i-ules-2.html

9

Tárgy: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2018. évi
munkájáról szóló beszámoló
BESZÁMOLÓ
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács 2019. február 28-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
Az intézmény 2016. január 1. időponttól települési szinten a család és gyermekjóléti szolgálat,
járási szinten a járásszékhelyhez tartozó 15 település keretében a család és gyermekjóléti
központ feladatait látja el (alapszolgáltatás- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, illetve a
hatóság közeli tevékenység).
Az intézmény továbbra is a jogszabályokban meghatározottak szerint látja el feladatait. Ezek:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., az 1997. évi XXXI.
törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet, valamint
az 1/2000. ( I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
Az intézmény által nyújtott szakmai munkához szükséges munkakörök már a tavalyi év során
is elkülönítésre kerültek egymástól. Ez alapján, az intézményvezető, a család- és
gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot
érintően, mely a hatósági közeli tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő
esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve a 1 fő
szociális asszisztens munkakör alapján végezte tevékenységét.
A speciális feladatokat az elmúlt évhez hasonlóan külsős szakemberek - pszichológus,
jogász, mediátor – az együttműködési megállapodások alapján látták el.
Továbbra is elláttak speciális feladatokat:
- utcai szociális munka (2 hajléktalanság nehézségeivel küzdő személy problémájának
megoldásában segített)
- kapcsolattartási ügyelet (3 érintett kiskorú)
- kórházi szociális munka (33 ellátott)
- készenléti szolgálat
- pszichológiai tanácsadás (45 fő ellátása)
- jogi tanácsadás (8 fő)
- meditáció – konfliktuskezelés (9 esetben)
Az intézmény továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az
alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel.
Az ellátás területe nem változott, Szentgotthárd és a járás további 15 települése a
továbbiakban is.
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Az intézmény a szakmai munkája miatt folyamatosan kapcsolatban áll az alábbi szervekkel:
- Vas Megyei Főügyészség,
- Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály,
- Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,
- Körmendi Járásbíróság,
- Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és
Gyámügyi Osztály
- Szombathelyi Tankerületi Központ
- Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal.
A fenti intézmények mellett a bölcsőde, óvoda, iskolák intézményeivel, a védőnői
szolgálattal, a háziorvosokkal, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival is napi
kapcsolatban állt.
Megtartották az Éves Szakmai Tanácskozást, valamint – jogszabályi előírásoknak
megfelelően a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság is több
alkalommal ülésezett.
2018. szeptember 1-jével kötelező szolgáltatás keretein belül ellátja az óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységet az érintett területen, 18 intézményben.
A beszámoló tartalmazza a család –és gyermekjóléti szolgáltatás tapasztalatait Szentgotthárd
közigazgatási területére, valamint a kistérség településeire vonatkozóan is a 2018. évet
figyelembe véve (lásd: 1. sz. melléklet).
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót megismerni és elfogadni
szíveskedjen!
Határozati javaslat:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Család-és
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2018. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és
elfogadja
/
az
alábbi
kiegészítéssel
fogadja
el:
……………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős : Uhor Anita intézményvezető
Szentgotthárd, 2019. február 12.
Dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
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1.számú melléklet

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ
A Család- és Gyermekjóléti Központ
Szentgotthárd
2018. évi tevékenységére vonatkozóan
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Az intézmény járási szinten látta el a járásszékhelyhez tartozó 15 települést, biztosította az
alapszolgáltatást- családsegítés, gyermekjóléti alapellátás-, illetve a hatóság közeli
tevékenységet.
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.
Központunk, továbbra is változatlanul működteti a Helyettes szülői ellátást, az
alapszolgáltatás keretében, 1fő helyettes szülővel, aki 2 fő gyermeknek a befogadására
alkalmas.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások és ezáltal a munkakörök is elkülönülnek egymástól.
Ez alapján, az intézményvezető, a család-és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő
családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot érintően, mely a hatósági közeli
tevékenységek összességét foglalja magában, 2 fő esetmenedzseri, 1 fő tanácsadói, 1 fő
óvodai és iskolai szociális segítő, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezte
tevékenységét, a szakmai team.
A speciális feladatokat, az előző évekhez hasonlóan külsős szakemberek- pszichológus,
jogász, mediátor – az együttműködési megállapodások alapján valósult meg a konkrét segítő
– tanácsadó tevékenység, Intézményünk keretei között.
Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:
Utcai szociális munka, melynek keretében, feltérképeztük a Város frekventált köztereit, célja
a magatartásával testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán
töltő, kallódó, csellengő gyermek, egyén speciális segítése. Két krízishelyzetben lévő
egyénnel találkoztunk, mely azonnali beavatkozást igényelt. Mindkét személy, a
hajléktalanság nehézségeivel küzdött, a 2018. évi októberi törvényi változásait követően, a
Szentgotthárdi Rendőrőrs képviselőjét kértük fel, a Koordinációs Bizottsági ülés
keretében a témában egy előadás megtartására. Az egyik egyén, az intézmény
közreműködésével, munkaviszonyt létesített, szállása megoldottá vált. A másik egyén
esetében a Járási Gyámhivatal felé éltünk jelzési kötelezettségünkkel a gondnokság alá
helyezés indokoltságának felismerését követően.
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. Az év folyamán 3 kiskorú volt érintett,
melyet a Körmendi Járási Bíróság Végzései alapján biztosítottunk.
Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési
Megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát intézményünk esetmenedzsere heti
négy órában biztosította a Szentgotthárd Városában található Rehabilitációs Osztályon a
betegei körében, tapasztalható, hogy az egészségügyi szakdolgozók, egyre többen kérnek
segítséget, egy-egy ügyintézés, továbbirányítás, konkrét tanácsadás tekintetében, 33 személy
volt érintett, az esetkezelés rendszerint többszöri találkozást, egyeztetést igényelt. Az
osztályokon, csoportos szociális munka keretében, beszélgetések valósultak meg, a betegek
körében.
Készenléti szolgálat célja, hogy az Intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása
megvalósuljon. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, már közismert telefonszám, az
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esetkezelések száma egyre gyakoribb, a klienskörön kívüli személyek is gyakorta kérnek
konkrét tanácsadást, segítséget.
Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon
biztosított tanácsadást, az Együttműködési Megállapodás alapján. A pénteki napokon,
váltakozva intézményünkben, illetve a Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8
Évfolyamos Általános Iskolában tartotta a terápiás foglalkozásokat. A szakember előre
egyeztetett időpontok alapján, 45 fővel valósította meg a terápiás munkát.
Jogi tanácsadás keretében, az intézmény a kliensek részére ingyenes jogi tanácsadást
biztosít, előre egyeztetett időpontok szerint, az Együttműködési Megállapodás alapján. A jogi
szakember, 8 fővel valósított meg jogi tevékenységet, akik az év során gyakran igényeltek
jogi értelemben segítséget. Elmondható, hogy az esetkezelések egyik esetben sem voltak
megoldhatóak egyszeri esetkezelés kapcsán. Többnyire azokkal a kliensekkel foglalkozott,
ahol súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag szükséges
rendezni a család kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is.
Mediáció célja a konfliktuskezelés, melynek eredményeképpen pl.: házastársak, családok
megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán, egy elvált szülő párral
valósult meg a speciális, segítő tevékenység, akik a gyermeküket érintő kapcsolattartások
időpontjait beszélték át, a mediátor szakemberek közreműködésével. Továbbá 8 fővel
valósítottak meg mediációs eljárást az év során.
2018. 02. 14-én a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve megszerveztük, és megtartottuk az
Éves Szakmai Tanácskozást. A tanácskozáson előadást tartott Turi Renáta gyermekjogi
képviselő, a Gyermeki jogok a mindennapokban, a gyermekjogi képviselő
jogtudatosítási tevékenysége címmel. A tanácskozáson részt vettek az ellátási területen
működő gyermekvédelmi tevékenységet ellátók képviselői, ezzel is segítve mindennapi
munkájukat. Továbbá a törvényi előírásoknak eleget téve, a tanácskozáson megjelentek,
javaslatokat tehettek a jövőre nézve a gyermekvédelmi munka hatékonyabbá tételére. A
tanácskozást megelőzően, minden jelzőrendszeri tagtól, bekérésre kerültek az éves
gyermekvédelmi tevékenységükre vonatkozó, írásos tájékoztató anyagok.
Intézményünk 2018. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre.
2018-ban a Központ több alkalommal vette fel a kapcsolatot a Vas Megyei Főügyészséggel
állásfoglalás céljából, továbbá egyes gyermek veszélyeztetés kivizsgálása ügyében, kértek
be írásos tájékoztatókat az általunk végzett munkáról, illetve a tapasztaltakról.
A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot
tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályával, konkrét
esetkezelések kapcsán kaptunk gyermekvédelmi segítséget.
2018. júniusában részt vett intézményünk a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztályának a szervezésében, a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetének
elemzése, bűnmegelőzési tevékenység értékelése témakörében, bűnmegelőzési
tanácskozáson. A bűnmegelőzési tanácskozásra egy előzetes írásos tájékoztatót kért be
intézményünktől a hatóság, melyet konkrét szempontrendszer alapján, elkészítettünk.
2018. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt
szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal
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Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályával is szoros kapcsolatot
tartott fenn az Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban,
szükség szerint személyes konzultációra is sor került a Járási Gyámhivatallal.
2018. novemberétől a Szombathelyi Tankerületi Központ vezetésével megalakult az
antiszegregációs munkacsoport, melynek felkérése alapján, Központunk is tagjává vált.
A munkacsoport célja, az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése érdekében,
egyik kiemelkedő feladata, a szegregációs veszély felmérése a kisebbségi tanulók körében. A
Tankerületi Csoport évente legalább 3 alkalommal ülésezik.
Központunk az elmúlt évekhez képest 2018-ban is rendszeres kapcsolatot tartott a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mind szakmai – gyermekvédelmi, mind
szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Intézményünk szakfeladatai nem lennének
képesek a hátrányokkal vagy veszélyeztetettségben élő családok, egyének helyzetének
javítására az Intézmény fenntartója, a helyi Önkormányzat, és a Képviselő Testület
maximális pozitív irányú figyelme és segítsége nélkül.
2018. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 6 alkalommal valósult meg szakmaközi
megbeszélés, a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A
szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a Központ munkatársai
közt, még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve végezzük
gyermekvédelmi tevékenységünket. A megbeszélések érintették a közbiztonság, a védőnői
szolgálat, a személyes gondoskodást nyújtók, az egyházak, a nevelés – oktatás, a civil
szervezetek szakmai területeit.
Intézményünk, 2018- ban is folyamatosan kapcsolatot tartott a helyettes szülővel, aki
potenciális segítő lehet egy-egy esetkezelés kapcsán. Helyettes szülőhöz átmeneti
gondozásra, gyermek nem került.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a
megbízásából, Központunkban, 2018. 04. 24-én Work Shop megrendezésére került sor a
megyei hálózati szakértő koordinálásával. A szakmai fórumon részt vettek megyei
szinten, a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központok
munkatársai. A Fórumon lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat követően, a szakmai
tapasztalatcserére, a gyakorlatban jelentkező problémák megvitatására.
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok
együttműködésének bemutatása:
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti
Szolgáltatás, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd észlelő –
jelzőrendszert működtet.
A jelzőrendszer tagjai a következők: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a gyermekorvosok,
a bölcsőde, az óvoda, az általános iskolák és középiskolák, a Pedagógiai Szakszolgálat, Járási
Gyámhivatal, a rendőrség, a polgárőrség, a Vöröskereszt, a Karitász helyi szerve, egyházak, a
helyi önszerveződő közösségek, civil szervezetek. A jelzőrendszeri tagok intézményeinek
képviselői többnyire részt vesznek a havonta megrendezésre kerülő Családvédelmi és
Egészségnevelő koordinációs Bizottsági ülésen, intézményünkben tudjuk megvalósítani a
havi megbeszéléseket.
A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2018-ban Járási
szinten:
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A krízisesetek száma: 8 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú elhelyezésre
került sor, Központunk kezdeményezése alapján.
Vezető probléma a szülők közti kapcsolati nehézségek, melyek hosszabb folyamatok után
életveszélyes állapotokhoz vezettek, a családon belüli bántalmazás, továbbá a gyermekek
súlyos fizikai, lelki elhanyagolása, szülők terhelt pszichés állapota.
Védelembe vételek tapasztalatai:
Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 31 fő. A védelembe vételi javaslatok
esetében oktatási veszélyeztetettség, szülői elhanyagolás miatti veszélyeztetettség, családi –
kapcsolati erőszak következményeként kiskorú veszélyeztetettség szerepeltek a javaslatokban
a fokozatosság elvét szem előtt tartva. A jelzőrendszerrel folyamatos és szoros kapcsolat
valósult meg a kiskorúak élethelyzetének figyelemmel kísérése érdekében, az elkészített
gondozási nevelési terv alapján, az esetmenedzserek által. A Járási Gyámhivatal felé a
szükséges felülvizsgálatok megvalósítása érdekében Intézményünk a komplex szakvéleményt
minden esetben megküldte, a meghatározott felülvizsgálatokra.
Nevelésbe vett gyermekek- családjával való kapcsolattartás:
Az érintett gyermekek száma, 17 fő. A Járási Gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, a
szakellátás keretében teljes körű ellátást és segítséget kap a fejlődését veszélyeztető
körülmények elhárításához, a családi környezetébe történő visszahelyezéséhez. Az érintett
gyermekvédelmi gyámokkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az esetmenedzserek és
a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően félévente, illetve évente
elkészítettük a komplex felülvizsgálati iratanyagainkat a Járási Gyámhivatal számára. Az
érintett szülőkkel való tevékenység során, figyelemmel kísérünk két fontos tényezőt, a
szülő gyermek kapcsolatának alakulását, illetve a szülő életkörülményeiben
bekövetkezett változásokat.
Családba fogadás tapasztalatai:
A családba fogadás alapvető célja, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy
más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmeneti
időre befogadja, gondozza és neveli. 2018. évben 10 családba fogadott gyermekkel
tartottunk kapcsolatot-december 31. adat- Az érintett kiskorúak nagy része a kistérségi
községekben él, valamelyik nagyszülő gondozásában, otthonában. Mivel a gyámként
kirendelt nagyszülők a koruknál fogva ügyeik vitelében segítségre, érdekképviseletre
szorulnak, az érintett esetmenedzser tartja a jelzőrendszerrel a kapcsolatot, figyelemmel
kíséri a gyermekek megfelelő ellátását, az éves felülvizsgálat keretében elkészíti a komplex
szakvéleményt a családba fogadás fenntartására esetlegesen a megszüntetésére, bekéri a
jelzőrendszeri tagok írásos tájékoztatóját és megküldi a Járási Gyámhivatal részére.
7 család esetében alakult ki krízis helyzet, amit a Központ kompetenciájának megfelelően
igyekezett kezelni.
2 kiskorút érintő névtelen bejelentést követően a Járási Gyámhivatal felkérte Központunkat a
gyermekek veszélyeztetettségének a feltérképezésére. A családlátogatás rendőri segítséggel
történt, a gyermekek a törvényes képviselője telefonon sem volt elérhető, a gyermekek
alapvető fizikai ellátása sem volt biztosított- élelmezés, téli tüzelő- továbbá felmerült a
szexuális abuzálás a nagyobb gyermek esetében, intézményünk azonnali ideiglenes hatályú
elhelyezésre tett javaslatot, a Járási Gyámhivatal másnap elhelyezte a gyermekeket a
szakellátás Befogadó Csoportjában.
4 kiskorú gyermek esetében a családban a szülők között zajló, gyakran a gyermekek ellen is
irányuló agresszív magatartás miatt két ízben is szükséges volt megelőző távoltartás
kezdeményezésére, az anya és a gyermekek menekítésére. A rendelkezésre álló
gyermekvédelmi intézkedések között a védelembe vétel elrendelésére tettünk javaslatot. A
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családra való folyamatos, szinte napi szintű ráfigyelés, következtében a helyzet rendeződni
látszik, így nem vált indokolttá magasabb szintű hatósági intézkedés kezdeményezése.
5 kiskorú gyermek esetében szülői elhanyagolás miatt került sor hatósági intézkedés
kezdeményezésére. A szülők az egészségi szolgáltatást nyújtókkal való együtt nem
működése, a felajánlott javaslatok figyelmen kívül hagyása miatt kerültek a kiskorúak a
Központ látókörébe. A védelembe vétel elrendelését követően, a magatartási szabályok
felállításával, azok teljesítésének kontrolljával a helyzet normalizálódni látszott mindaddig,
amíg a nagyobb gyermek meg nem kezdte általános iskolai tanulmányait. A szülők a
gyermekkel kapcsolatban felmerülő nehézségeket nem voltak hajlandóak tudomásul venni, a
felajánlott megoldási lehetőségeket nem fogadták el, agresszívan, fenyegetően léptek fel a
Központ munkatársaival szemben.
Két fiatalkorú gyermek esetében kezdeményezett a Központ rendkívüli felülvizsgálatot,
melyben magasabb szintű hatósági intézkedésre tett javaslatot. Az indok a szülő
abnormális, a gyermekeket veszélyeztető, együtt nem működő magatartása, valamint a
gyermekek deviáns, normaszegő viselkedése volt.
Egy gyermek esetében egy éven belül két ideiglenes hatályú elhelyezés vált szükségessé.
Első alkalommal a gyermek maga és külön élő szülője kérte a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezését, mivel a másik szülő veszélyeztető magatartást tanúsított a gyermekkel szemben.
Az ideiglenes hatályú elhelyezést a gyámhivatal kénytelen volt megszüntetni, mivel a
gyermek önhatalmúlag visszaköltözött a másik szülőhöz. A gyámhivatal ezután a gyermeket
védelembe vette. Pár hónap elteltével a szülő felügyelet nélkül hagyta gyermekét, ezért
újra ideiglenes hatályú elhelyezésre lett szükség.
Egy családba fogadott kiskorú gyermek esetében szükségessé vált az ideiglenes hatályú
elhelyezés kezdeményezése, mivel a családba fogadó gyám napokig nem tudott a gyermek
hollétéről. Ebben az esetben a vér szerinti anya negatív hatása, az abnormális szülő – gyermek
kapcsolat indokolta a döntést.
Két családba fogadott gyermek esetében, a gyám alkalmassága kérdésessé vált, mivel a
gyám egészségügyi állapota olyan szinten megromlott, hogy az ügyben esetmegbeszélés
megszervezésére került sor, az érintett jelzőrendszeri tagok bevonásával. A gyám egészségi
állapota stabilizálódott, folyamatos orvosi kontroll mellett szinten tartott, egyéb gyámhivatali
intézkedésre nem tettünk javaslatot.
Egyszeri esetkezelés tapasztalatai:
A hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal az esetkezelésekkel,
melyek során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, szakmai véleményeket készítünk
és továbbítunk a Hatóságok felé, a megkeresésük, felkérésük ellenében. Azoknál a
gyermekeknél, ahol nem állapítunk meg veszélyeztetettségre utaló tényezőket, nem teszünk
javaslatot semmilyen gyermekvédelmi intézkedés megtételére, a Hatóság felé. A
jelzőrendszeri tagokkal, esetkonzultáció keretében minden esetben egyeztetünk az adott
kiskorúval kapcsolatban, bekérjük az írásos tájékoztatóikat, továbbá szükség esetén
esetkonferenciát/esetmegbeszélést szervezünk.
A Tanácsadó a jelzőrendszeri tanácsadó feladatait is ellátja, a tanácsadó fő feladata a járás
településein folyó észlelő - és jelzőrendszeri munka hatékony koordinálása, és jelzőrendszeri
tagoknak szakmai támogatás nyújtása. Rendszeres és személyes kapcsolatot tart a
jelzőrendszer tagjaival. Felhívja a figyelmüket a jelzési kötelezettségükre veszélyeztetettség,
krízishelyzet észlelése esetén. Szakmai segítséget nyújt a szakmaközi megbeszélések
szervezésében, bonyolításában, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek
elkészítésében. Részt vesz a Szolgálat és a Központ által összehívott esetmegbeszéléseken,
esetkonferenciákon. A jelzőrendszeri felelős által készített heti jelzéseket összegyűjti. A
jelzéseket összesíti, az adott évre statisztikát készít, amely többek között képet mutat a
jelzéseket küldő személyek/intézmények aktivitásáról, a fő problémákról, a településekről
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érkező jelzések számáról. Összegzése szerint, az elszigetelt, kisebb lélekszámú
településekről főként szociális, egészségügyi, mentális, lakhatási problémáról számoltak
be a jelzések, jóval kevesebb gyermeket érintve azok. A jelzőrendszeren belül a védőnők
(31 gyermek), iskolák, ifjúságvédelmi felelősök (13 gyermek), valamint polgármesterek (3
személy) a legaktívabbak. A védőnői jelzésekben egyre többször fordul elő a családon belüli
konfliktusokból (18) eredő bántalmazás gyanúja (9), amely sok esetben a kiskorú
gyermekeket is érinti, ha nem is testi, de lelki veszélyeztetett szintjén. 2018. 12. 14-n
részvétel a járási jelzőrendszeri tanácsadók számára megrendezett szakmai napon.
Óvodai, iskolai szociális segítő munka bevezetése:
2018. szeptember 1-jével A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd kötelező
szolgáltatásához tartozik az óvodai és iskolai szociális segítő.
Központunk 1 fő óvodai és iskolai szociális segítőt alkalmazott az elmúlt év során. 18
intézményt látunk el. Előtérbe helyeztük azokat a közoktatási intézményeket, ahol több a
problémás gyermek. 8 intézménybe jár ki a segítő heti rendszerességgel. Fogadóórát tart,
segítséget nyújt a a magatartási, tanulási, beilleszkedési és lelki problémák feldolgozásában.
A többi intézményt eseti ellátásban látjuk el. Az egyéni esetkezelések száma folyamatosan
növekszik, több gyermeknek van szüksége az egyéni foglalkozásra, az intézményekkel
megbeszélt időben kerül sor ezekre az alkalmakra. Az intézményekkel nagyon jó a
kapcsolatunk, folyamatos a tájékoztatás, információnyújtás. Krízis esetén rögtön jelen
vagyunk, segítségét nyújtunk. Az oktatási intézmények felé megajánlásra került egy
speciális módszerre épülő csoportfoglalkozás-Boldogságóra-, melyet pozitívan fogadtak
az iskolák pedagógusai.
Szociális diagnózis készítő szakértő szerepe, feladata:
2018. január 1-től került bevezetésre. A szociális diagnózis törvényi hátterét, az 1993. évi
III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló jogszabály 64 §
(8) bekezdés alapján szabályozza és biztosítja. „ A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti
központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti, az igénybe venni
javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A család- és
gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely
településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek
fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális
intézményeket” a szolgáltatások biztosítására. A törvényi kötelezettségünknek eleget téve, 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 – 2018. december 31-ig foglalkoztatta az
esetmenedzser kollégát, aki részmunkaidőben heti 20 órában látta el feladatát. A
Főigazgatóság havi rendszerességgel esetmegbeszélő műhelysorozatot tartott,
Szombathely, illetve Zalaegerszeg váltakozásában, amelyen a kolléga rendszeresen részt
vett. A megyei hálózati szakértő részére, heti rendszerességgel küldte az összesítőt, a felvett
diagnózisokról, illetve annak meghiúsulásának okáról. A diagnózis felvétele, egy megadott
szempontrendszer alapján történik, 4 különböző bekerülési kódolással. Az 1. a Központhoz
érkezett jelzés alapján, 2. a Szolgálathoz érkezett jelzés alapján, 3. elakadás esetén, továbbá a
4. a speciális szolgáltatások igénybevétele esetén. A diagnoszta célja a klienseink körében a
rászorultság megállapítása, a szükséglet felmérése, annak konkrét megnevezése, illetve
az indokolt szociális szolgáltatások, továbbá a nem szociális szolgáltatások megjelölése,
esetleges hiányos szolgáltatások kimutatása a Járás területén. A diagnózis felvétele, egy
irányított interjú alapján történik, maximum 3 alkalmat biztosít a személyes találkozásra. A
diagnoszta felé, felkérés útján jelzik a kollégák a diagnózis felvételének szükségességét. A
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felvételi szakértő, az elkészített értékelő lap alapján, konzultál az esetgazdával az általa
megállapított szükséges lépések, szolgáltatások megtételéről annak érdekében, hogy az adott
esetkezelés, egy kliensközpontú, professzionális segítségnyújtássá váljon.
A Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai, Szentgotthárd közigazgatási
területén:
Szentgotthárd közigazgatási területén az elmúlt év során 143 személlyel - ami 82 családot
jelent, kerültünk kapcsolatba.
Ebből alapszolgáltatás keretében 78 személlyel álltunk kapcsolatban, 18 családdal
alapellátás keretein belül tartottuk a kapcsolatot, mivel ezen családok esetében felmerült a
kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége. A klasszikus családsegítés keretében 18 személy,
családjával valósult meg a szociális segítő tevékenység. Egyszeri esetkezelés keretében 65
személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba.
A gyermekjóléti alapellátás keretében belül az alábbi eseteket, kiemelt módon kezeltük:
Egy család esetében 4 kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége és elhanyagolása miatt a
Család – és Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel éltünk. Az édesanya egyedül maradt a
kiskorú gyermekekkel, krízishelyzet alakult ki. Halmozott problémát tapasztaltunk:
gyermeknevelési, lelki-mentális, anyagi, lakhatási veszélyeztetettség. Szoros családgondozás
mellett, anyagi segítség elérésével, adományok közvetítésével a kiskorú gyermekek
családjukból való kiemelésére nem került sor.
Fiatalkorú várandós édesanya és családjával történt szociális segítő tevékenység során a
születendő gyermeknek szükséges volt a törvényes képviselő, így jelzéssel éltünk a Központ
felé családba fogadás ügyében. Továbbá az újszülött fogadásához szükséges dolgok
biztosítása érdekében rendkívüli települési támogatásra tettünk javaslatot.
Öttagú családdal anyagi és szociális, illetve lelki-mentális problémák miatt kerültünk
kapcsolatba. A Központ speciális szolgáltatásai közül a mediáció, illetve a pszichológiai
megsegítés lehetőséget is igénybe vette a pár, ezáltal a kiskorú gyermekek esetében nem
vált indokolttá a hatósági intézkedés.
Egy négytagú családdal lakhatási veszélyeztetés miatt állunk több éve kapcsolatba, ezen ok
mellett az anyagi probléma is jelen volt, valamint családi-kapcsolati probléma merült fel.
Egyéb szociális, valamint köznevelési intézménnyel szorosan együttműködve, fokozott
figyelemmel voltunk a család iránt.
A családsegítés keretében belül az alábbi esetkezeléseket, kiemelt módon láttuk el:
A családsegítés területén a szociális problémák, egészségügyi problémák halmozott
jelenléte miatt több alkalommal súlyos anyagi nehézségeket tapasztaltunk, és javaslattal
éltünk a Szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal felé. Egy egyedülálló személy
élethelyzete nagyon nehezített volt, halmozott problémával küzdött: foglalkoztatási, anyagi,
életviteli. Semmilyen ellátása nem volt, a megélhetése nem volt biztosított. Szociális
ellátórendszerebe megtörtént a visszajuttatása, ügyei intézésbe segítettünk, az élethelyzete
alapján igénybe vehető pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutásban segítettük.
Több család esetében jelzést tettünk a Központ felé a speciális szolgáltatások igénybe
vétele céljából.
Az egyszeri esetkezelések területén egy személy esetében jelzéssel éltünk a VMK
Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi
Osztálya felé ideiglenes gondnok kirendelése miatt. A háziorvos élt jelzéssel az ügyben, a

19

kliens súlyos életviteli problémával küzdött, mely miatt mentális állapota is nagyon leromlott,
önálló életvitelre nem volt képes, ügyeit segítséggel sem tudta intézni.
Az elmúlt évben, az Önkormányzat felkérésére 3 család esetében környezettanulmány
készítésére került sor, a kiskorú gyermekek hátrányos helyezte ügyében.
A Járási Gyámhivatal felkérésére egy esetben környezettanulmány készült, gondnokság alá
helyezés ügyében.
A Család – és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a szociális segítő
tevékenysége során 7 család esetében rendkívüli települési támogatás ügyében javaslatot
tett a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé, melyből 3 esetben kifejezetten
a téli tüzelő biztosítása érdekében. Az intézmény által tett javaslatok pozitív
elbíráslásban részesültek.
Az Önkormányzat általi szünidei gyermekétkeztetés keretében, tájékoztatták a családsegítő
kollégák a gyermekes családokat, célzottan azokat, ahol hátrányos helyzetű gyermek,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
kiskorúak nevelkednek.
A Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai, kistérség településein:
Felsőszölnök településen az elmúlt év során 10 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
alapszolgáltatás keretében 2 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán.
Gyermekvédelmi ügy nem érintette a családokat. A klasszikus családsegítés keretében 2
személlyel, illetve családjával valósult meg a szociális segítő tevékenység. Egyszeri
esetkezelés keretében 8 személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Több alkalommal
történt ruhaadomány közvetítése. Egyik kliensünk esetében Intézményünk biztosította 30
napra az önkéntes munka lehetőségét, mely által ismételten foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra lett jogosult.1 hetes nyári táborunkban, az 1-1 hetes nyári
gyermekfelügyeletünkön, illetve a karácsonyváró programunkon 1 gyermek vett részt a
településről.
Alsószölnök településen az elmúlt év során 5 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
alapszolgáltatás keretében 4 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg
egyszeri esetkezelésben 1 személlyel találkoztunk. Családon belüli, egészségügyi, szociális
és lakhatási problémák voltak azok, melyeket orvosolni kellett. A településen 1 védelembe
vett gyermekkel és szülőjével tartottunk állandó kapcsolatot tartunk, szülői elhanyagolás
miatt. A legtöbb esetben családlátogatások keretében valósult meg a kapcsolattartás
klienseinkkel.
Szakonyfalu településen az elmúlt év során 13 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
alapszolgáltatás keretében 6 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg
egyszeri esetkezelésben 7 személlyel találkoztunk. A településen 1 családot érintett
gyermekvédelmi intézkedés, melyben a Központ esetmenedzsere mellett a területileg
illetékes családsegítő is bevonásra is került. 1 hetes nyári táborunkban, az 1-1 hetes nyári
gyermekfelügyeletünkön, illetve a karácsonyváró programunkon 3 gyermek vett részt a
településről.
Kétvölgy településen 1 személlyel álltunk kapcsolatban alapszolgáltatás keretében a 2018-as
év folyamán, egyszeri esetkezelésben kliens nem kereste fel intézményünket, illetve a
fogadóórát sem kereste fel helyi lakos. Gondozott kliensünk esetében a segítő beszélgetések
voltak a hangsúlyosak.
Orfalu településen az elmúlt év folyamán nem volt kliensforgalom az előző évekhez
hasonlóan.
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Apátistvánfalva településen az elmúlt év során 3 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
alapszolgáltatás keretében 1 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg
egyszeri esetkezelésben 2 személlyel találkoztunk. 1 védelembe vett gyermek szülei válását
követően, az anya egészségi állapota miatt, életvitelszerűen az apa gondozásába került
szeptembertől. Az esetkezelés folyamatában bekapcsolódott az esetmenedzser és a
családsegítő. A bírósági folyamatok jelenlegi is zajlanak, melyre az esetmenedzser idézése
folyamatosan megtörténik, a gyermek rendszeresen pszichológiai ellátásban részesül. Az 1
hetes nyári táborunkban, az 1-1 hetes nyári gyermekfelügyeletünkön, illetve a
karácsonyváró programunkon a gyermek vett részt a településről.
Rönök településen az elmúlt év során 16 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
alapszolgáltatás keretében 6 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg
egyszeri esetkezelésben 10 személlyel találkoztunk. Folyamatos családlátogatások valósultak
meg, a polgármesterrel állandó egyeztetések zajlottak. 1 hetes nyári táborunkban 2
gyermek vett részt a településről, akikkel a családba fogadás miatt, az esetmenedzser tart
kapcsolatot.
Gasztony településen az elmúlt év során 10 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
alapszolgáltatás keretében 2 személlyel álltunk kapcsolatban a 2018-as év folyamán, míg
egyszeri esetkezelésben 8 személlyel találkoztunk. Folyamatos családlátogatások,
fogadóórák keretében történő kapcsolattartás valósult meg, a polgármesterrel állandó
egyeztetések zajlottak.
Csörötnek településen az elmúlt év során 69 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
együttműködési megállapodás keretében 40 személlyel álltunk kapcsolatban, a 2018-as év
folyamán. Gyermekjóléti alapellátásban - hatósági tevékenység nélkül - 3 család részesült. A
gondozási-nevelési tevékenységbe bevontként, tehát a Központ esetmenedzserének felkérése
által 6 család, azaz 18 személy esetén vett részt a családsegítő segítő folyamatban, mely
védelembe vétel melletti alapellátást jelent. Egyszeri esetkezelés keretében 29
személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Életkor, nem, illetve gazdasági aktivitás
vonatkozásában is vegyes volt az összetétel. Az együttműködési megállapodással rendelkező
klienseinkkel havi szintű, rendszeres kapcsolat valósult meg. A Központ által bevont
ügyekben az esetmenedzser szakemberrel közösen kerestük fel az érintett családokat.
Ezen családok esetében sok esetben fordult elő, hogy a gyermek(ek)nél az oktatási, nevelési
intézményben magatartási, beilleszkedési nehézség lépett fel. Ilyen esetekben felkerestük
személyesen az oktatási, nevelési intézményt, továbbá a 2018. 09. 01-től kötelező óvodai- és
iskolai szociális segítő is bevonásra került az érintett családok esetében, aki intézményi
keretek között figyelhette meg a tanulókat, egyeztethetett a pedagógusokkal, továbbá a közös
esetmegbeszéléseinken folyamatosan beszámolt az aktuális történésekről.
Konfliktuskezelést 18 alkalommal kellett alkalmazni. Esetkonferenciára 5 alkalommal
került sor, melyen az érintett személyek hozzátartozói is részt vettek. Esetmegbeszélés 7
alkalommal került megszervezésre. E speciális megbeszéléseket jelzések, illetve felmerülő
problémák esetén szervezzük meg, így a jelzőrendszeri tagok állandó résztvevői ezeknek az
egyeztetéseknek, ezáltal naprakész információt kapnak ők is.
A Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal 12 esetben kereste meg végzés formájában
Központunkat környezettanulmány felvételével, mely a legtöbb esetben a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény megítélésében volt döntő fontosságú.
A családokkal való kapcsolattartás fogadóórák, illetve családlátogatások formájában
valósultak meg. A problémákat áttekintve a leggyakrabban gyermeknevelési, életviteli,
családi-kapcsolati konfliktusok, lelki-mentális jellegű problémák fordultak elő.
A településről 4 gyermeket érintett az 1 hetes nyári táborunkban való részvétel, melyet
minden évben kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek számára hirdetünk meg.
Egyik családunk esetében az iskolakezdés komoly viselkedési problémákat eredményezett,
mely megoldásaként egyre inkább körvonalazódott az iskolaváltás. A gyermek ügyében
számos egyeztetés történt szakmai szinten, illetve a családra is erőteljesen kellett hatni, hogy
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beleegyezzenek gyermekük érdekében ebbe a változásba. Egy másik védelembe vett
gyermeknél szintén az oktatási intézményben megjelenő magatartási probléma okozott
komoly nehézséget, mely orvoslásaként a gyermek magántanulósága volt a járható út.
Mindkét esetben többször is sor került esetmegbeszélés, illetve esetkonferencia szervezésére.
Egy másik családunk esetében a családon belüli viszonyok, a nevelési problémák okoznak az
iskolában is megnyilvánuló komoly viselkedésbeli tüneteket. Együttműködési
megállapodással nem rendelkező klienseink egyszeriként, illetve tanácsadottként szerepelnek
rendszerünkben. Az év folyamán 29 személy kereste fel intézményünket, akik a legtöbb
esetben konkrét ügyintézésekben kérték segítségünket, viszont nem igényelték a tartós, havi
szintű kapcsolattartást és segítést. Sok esetben kellett tájékoztatást nyújtani a háztartási és
önkéntes munkáról. A nyári időszakban került sor a legtöbb környezettanulmány
felvételére, melyek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez voltak
elengedhetetlenek. Több esetben fordult elő, hogy egyéb szolgáltatóhoz, szolgáltatásba
irányítottuk a hozzánk fordulókat. Központunkat havi rendszerességgel keresték fel kliensek
ruha- és játékadományok céljából. A 2018-as évben a településen 1 személy esetében
merült fel a hajléktalanság problémája. Esetében komoly életviteli, illetve pénzkezelési
nehézségek léptek fel, melyek következtében a deviancia útjára sodródott kliensünk. Döntése
alapján eladásra került az általa örökölt ingatlan, és Szentgotthárdra költözött be a
vasútállomásra. Ügyében támogató személy kijelölésére tettünk javaslatot, de kliensünk
ezzel a lehetőséggel, illetve a szakember segítségével nem élt. Időközönként felkereste
intézményünket kifejezetten ruhaadomány céljából.
Magyarlak településen az elmúlt év során 21 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
együttműködési megállapodás keretében 18 személlyel álltunk kapcsolatban, melyből a
Központ által 6 kliens lett továbbítva a Szolgálat felé. Gyermekjóléti alapellátásban - hatósági
tevékenység nélkül - 2 család részesült. A gondozási-nevelési tevékenységbe bevontként,
tehát a Központ esetmenedzserének felkérése által 1 család, azaz 6 személy esetén vett részt a
családsegítő a segítő folyamatban, mely védelembe vétel melletti alapellátást jelent. A
védelembe vett kiskorúak esetében a település iskolájának felkeresése is folyamatos volt,
állandó egyeztetésekre került sor a pedagógusokkal. Konfliktus-, illetve kríziskezelésre a
hatósági ügyben érintett család esetén került sor, mely során a Központ munkatársainak
segítségével a Rendőrség bevonásával történt az ideiglenes távoltartás jogintézményének
az eszközölése, melyet a Körmendi Járásbíróság az édesanya visszalépése miatt nem rendelt
el további 30 napos időtartamra. Pár hét elteltével édesanya saját maga kérvényezte, illetve
jutott el a Bíróságra, ahol elrendelésre került a megelőző távoltartás. A gyermekekkel
kapcsolatosan állandó egyeztetésekre került sor. A család helyzetének átbeszélésére 1
alkalommal esetkonferenciát szerveztünk. A kliensekkel való kapcsolattartás fogadóórák és
családlátogatások keretében valósult meg. Több esetben került sor ruha- és játékadomány
kiközvetítésére. A településről 2 gyermeket érintett az 1 hetes nyári táborunkban való
részvétel, melyet minden évben kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek számára
hirdetünk meg.
Nemesmedves településen az elmúlt év során 2 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
együttműködési megállapodás keretében nem álltunk kapcsolatban lakossal. Egyszeri
esetkezelés keretében tartottuk fenn a kapcsolatot az érintett családdal. Önkéntes megkeresés
alapján kerültünk kapcsolatba velük. Lelki-mentális probléma orvoslásában, enyhítésében
kérte a szülő segítségünket. Tájékoztatásunk során pszichológiai tanácsadásunk keltette fel a
család érdeklődését, mely több alkalommal megvalósult Intézményünk keretei között.
Segítő beszélgetésekre is sor került, melynek központi eleme a szakorvos által felírt
gyógyszerek szedésének problematikája volt. A települést nem érintette gyermekvédelmi
ügy, speciális szolgáltatásainkat nem vették igénybe mások. Nyári táborunkban nem vett
részt gyermek a településről.
Rábagyarmat településen az elmúlt év során 7 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
együttműködési megállapodás keretében 4 személlyel álltunk kapcsolatban. Gyermekjóléti
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alapellátásban - hatósági tevékenység nélkül - 1 család részesült. Egyszeri esetkezelés
keretében 3 személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Egy kliensünk esetében a
gondnokával is folyamatos egyeztetés történt. A másik gondozott család esetében a
mozgáskorlátozottságból eredő hátrányokat kívántuk enyhíteni, illetve segítettünk számukra a
különböző ügyintézésekben. Fontos szerepet kapott a segítő beszélgetés. Gyermekjóléti
alapellátásban 1 családot gondoztunk. Az egyik iskoláskorú gyermek komoly
magatartási problémával rendelkezett, aminek egy sérüléssel járó iskolai konfliktus lett
a következménye. A jelzést az egészségügyi szolgáltató részéről kaptuk meg. A
kapcsolattartás nem mindig volt zökkenőmentes. Az alapellátás még ebben az évben lezárásra
került a családdal, jelzés nem érkezett azóta a gyermek magatartására. A sérült gyermek
és családja egyszeri esetkezelésben jelent meg Központunknál, a gyermek az iskolában a
pszichológiai tanácsadásunkat igénybe vette, azonban a szakember nem tartotta
indokoltnak a további ellátását. Egy másik kliensünkkel kórházi szociális munka keretében
kerültünk kapcsolatba, akinek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyszeri
támogatásának igénylésével segítettünk.
Rátót településen az elmúlt év során 6 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
együttműködési megállapodás keretében 4 személlyel álltunk kapcsolatban. Gyermekjóléti
alapellátásban - hatósági tevékenység nélkül - 1 család részesült. Egyszeri esetkezelés
keretében 2 személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Az alapellátásban részesülő
családnál gyermeknevelési, illetve családon belüli kapcsolati problémák indokolták a
fokozottabb kapcsolatot. Édesanya több esetben beszámolt konfliktusokról, illetve többször
említette a költözés lehetőségét. A családot több alkalommal részesítettük adományokban, a
jelzőrendszeri tagokkal állandó kapcsolatot tartottunk. A család végül elköltözött az ellátási
területünkről, az illetékes Szolgálattal felvettük ügyükben a kapcsolatot. Másik
tanácsadott kliensünket a település polgármestere jelezte írásban intézményünk felé.
Egy halálesetet követően időskorú, mentálisan zavart kliensünk magára maradt otthonában.
A helyzetet fokozta, hogy egy nagy testű házőrző is volt, mely szintén bent élt az ingatlanban,
és több esetben fordult elő, hogy megharapta kliensünket a kutya. A jelzést követően is
megtörtént a harapás, azonban családlátogatásunk során már eltávolították az ebet a háztól.
Egy helybeli lakos segített a jelzett személynek a mindennapi tevékenységekben, azonban ez
nem bizonyult elegendőnek, további szakemberek bevonását indokolta a kialakult helyzet.
Mentálisan labilis állapotban találtuk, dezorientált volt, kézsérülése elfertőződött.
Kihívásra került a háziorvos, illetve a mentő. A krízishelyzet kezelését követően
ideiglenes gondnok kirendelésére tettünk javaslatot a gyámhivatal felé, illetve
jelzésünket elküldtük a Városi Gondozási Központ felé is. A gyors megoldások
kivitelezése céljából esetmegbeszélést szerveztünk Központunkban, melyre az érintett
jelzőrendszeri tagok meghívásra kerültek, és közösen átbeszélésre került kliensünk
helyzete. Rövid időn belül elindult a házi segítségnyújtás, az étkeztetés. Folyamatossá vált
ellátása, illetve ügyei vitelének segítésére ideiglenes gondnok került kinevezésre.
Kondorfa településen az elmúlt év során 7 személlyel kerültünk kapcsolatba. Ebből
együttműködési megállapodás keretében 3 személlyel álltunk kapcsolatban.
Gyermekjóléti alapellátásban - hatósági tevékenység nélkül - 1 család részesült. Egyszeri
esetkezelés keretében 4 személlyel/családdal kerültünk kapcsolatba. Az alapellátott
családunk esetében az iskolai hiányzások, illetve a gyermeknevelési problémák tették
indokolttá a fokozottabb kapcsolatot.
Egyszeri esetkezeléseinknél környezettanulmány felvételére került sor a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához. A településen krízis- és
konfliktuskezelés nem történt. Emellett ügyintézésekben nyújtottunk segítséget, mely
összesen 4 kliensünket érintette. Kettő alkalommal érkezett írásos jelzés köznevelési
intézménytől iskolai hiányzás ügyében.
Vasszentmihály településen az elmúlt év során 1 személlyel tartottunk kapcsolatot, akit
Központunk már több éve családsegítés keretében gondoz. A kapcsolattartás
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családlátogatások keretében valósult meg. A lelki, mentális problémák voltak meghatározóak
esetében. Az egyedüllétből fakadó hátrányok enyhítésére törekedtünk, segítő beszélgetések
voltak a hangsúlyosak.
Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:
2018. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a munkánk során, az önkéntesek bevonására. 6
fő végzett önkéntes tevékenységet az FHT-ra való jogosultság feltételeként, az Intézmény
területén. Az önkéntes munkát vállalók, az ellátásuk tovább folyósításának érdekében,
megkapták a szükséges igazolást, a teljesített 30 napra vonatkozóan.
Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok száma 5 fő volt, akik az előző évhez
hasonlóan részt vettek az egy hetes Menő Manó nyári napközbeni táborunk keretében,
mely az ellátási területén lévő hátrányos helyzetű gyermekek számára került megszervezésre.
A középiskolások a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumból, naponta 3 órát töltöttek az
intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett program lebonyolításában, a
gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot kaptak az önkéntes munka
teljesítéséről Intézményünk által.
Megvalósult prevenciós programjaink:
Több programunk került megvalósításra Központunkban. A nyári szünidőben 1 hetes
napközbeni táborban 19 gyermek, továbbá 2 gyermekfelügyelet valósult meg, ahol
mindkét alkalommal, 12 gyermek vett részt. Karácsony előtt pedig szülőkkel és
gyermekeikkel közösen egy Karácsonyváró foglalkozást sikerült megszerveznünk.
Programjainkat több szervezet, magánszemély is támogatta. Fontosnak tartjuk, hogy a
szülők is bekapcsolódjanak 1-1 programunkba, ezáltal erősítsük a szülő-gyerek közötti
kapcsolatot, segítünk ezen képességeik elsajátításában. A közös munka, beszélgetés, együtt
töltött délután sok családnak esélyt ad arra, hogy gyermekeiket foglalkozás keretein belül is
megismerhessék, segítsék. A tábor és a gyermekfelügyelet ideje alatt programjainkat
változatosan állítjuk össze. Felkeressük a helyi cégeket, magánszemélyeket, akik
készségesen segítenek akár gyárlátogatás szervezésében, de szívesen jönnek el Központunkba
előadást tartani különböző témákban. A 2018-as évben jelentős szerepet kapott az egészségés környezetvédelem.
Feladatok, elképzelések:
Összességében elmondható, hogy az esetkezeléseink során, a jelzőrendszeri tagok aktív
munkája, illetve a Fenntartó hatékony támogatása, maximálisan segítette a Központ
munkáját, mely mindenképpen kiemelendő. A törvényi, a szakmai elvárásokat folyamatosan
figyelemmel kísérjük, szakmai napokon, konzultációkon, különböző tanácskozásokon részt
veszünk, annak érdekében, hogy a szakma „kihívásaira” legjobb tudásunk szerint reagáljunk.
Tevékenységünk során tapasztaljuk, hogy a megváltozott társadalmi körülmények és
egyéb tényezők következtében egyre több problémás gyermekkel találkozunk, az
oktatási intézmény és a családsegítés szerepe megnő. A jelzőrendszer működtetése
kiemelkedő, az iskolai szociális munkások jelenléte meghatározó. Intézményünk, az előző
évekhez hasonlóan a 2019- évben is törekszik a gyermekek, az egyének, a családok érdekeit
szem előtt tartva, egyéni esetkezelés alapján a szociális munka és a mentálhigiéné
módszerével végezni munkánkat.
Szentgotthárd, 2019. 02. 06.

Tisztelettel: ____________________________
Uhor Anita
intézményvezető
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Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása
ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2019. február 28-i ülésére
Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása
Tisztelt Társulási Tanács!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) igazgatója - az
elmúlt évekhez hasonlóan – a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz,
az intézmény nyári zárva tartása tárgyában (lásd: 1. számú melléklet).
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja alapján a
fenntartó dönt az általa fenntartott óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról. Az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos SZMSZ-ének 11.1 pontja
szabályozza a székhely óvoda és a két tagóvoda, valamint a bölcsőde nyári karbantartási
szünetének meghatározását. Mindezek alapján a szentgotthárdi Játékvár Óvoda, az óvodai
intézményegység tagóvodái, valamint a Tótágas Bölcsőde kapcsán szükséges dönteni a nyári
zárva tartásokról.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a SZEOB igazgatója felmérte az igényeket és a nagyobb
vállalatok tervezett nyári leállásához igazodva kéri a nyári zárva tartás meghatározását, az
alábbiak szerint:
Játékvár
Óvoda
Szentgotthárd
Micimackó
Tagóvoda
Magyarlak
Csillagvirág
Tagóvoda
Csörötnek
Tótágas
Bölcsőde

2019. július 22-től

2019. augusztus 10ig

3 hét, 16 munkanap

2019. július 01-től
július 19-ig

2019. augusztus 12től augusztus 30-ig

3 hét, 15 munkanap
3 hét 13 munkanap

2019. július 22-től

2019. augusztus 30ig

6 hét, 29 munkanap

2019. július 22-től

2019. augusztus 10ig

3 hét, 16 munkanap

A 2019. évben az intézmény igazgatója javaslata alapján, a SZEOB Micimackó
Tagóvodája (Magyarlak) biztosítaná 3 munkahétre (2019. július 22. – 2018. augusztus
10-ig) indokolt esetben az ügyeleti ellátást az óvoda egy csoportjában, maximum 25 fős
gyermeklétszám erejéig. Ez alapján minden család számára adott a lehetőség arra, hogy
óvodás gyermekének elhelyezési gondja megoldott legyen akár egész nyáron is, az
intézmény bármely óvodájában is jár az év más időszakában.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és tárgyában
dönteni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:
1.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB nyári
zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:
1.1. A SZEOB Játékvár Óvoda székhely intézményében 2019. július 22. időponttól
2019. augusztus 10. időpontig (3 hét),
1.2. A SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak (ügyeletet ellátó óvoda)
intézményében 2019. július 01. időponttól 2019. július 19., valamint 2019.
augusztus 12. időponttól 2019. augusztus 30. időpontig (6 hét)
1.3. A SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek intézményében 2019. július 22.
időponttól 2019. augusztus 30. időpontig (6 hét)
1.4. A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében 2019. július 22. időponttól 2019.
augusztus 10. időpontig (3 hét) terjedő időtartamban.

Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
Varjuné Molnár Katalin igazgató
Szentgotthárd, 2019. február 07.
Dr. Gábor László
Önk. és Térségi Erőforrások v.
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14.
OM azonosító:036456
Tel.: 94/ 554 – 059, Fax.: 94/ 554 – 069
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444
e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu
www.ovodaksztg.hu

Iktatószám : SzSz/ 72.-10./2019. sz.
Tárgy
: Intézményi javaslat és kérelem az óvodák és a bölcsőde 2019. évi nyári
zárva tartásának fenntartói meghatározására.
Ügyintéző : Varjuné Molnár Katalin
Címzett
: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa, Szentgotthárd
Huszár Gábor úr, a Társulási Tanács elnöke részére
Tisztelt Elnök Úr!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerint
a fenntartó dönt az óvoda heti és éves, valamint a bölcsőde nyitvatartási idejének
meghatározásáról. Az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzatának 11.1. pontja szabályozza a három óvoda és a bölcsőde nyári karbantartási
szünetének meghatározását.
Fentiek alapján, az intézmény vezetőjeként, fenntartónknak az alábbi javaslatot teszem az
óvodák és a bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásának idejére:
Játékvár Óvoda
Szentgotthárd

2019. július 22-

2019. augusztus
10-ig

3 hét, 16 munkanap

Csillagvirág Tagóvoda
Csörötnek

2019. július 22.-

2018. augusztus
30-ig

6 hét, 29 munkanap

Micimackó Tagóvoda
Magyarlak (ügyeletet ellátó
óvoda)
Tótágas Bölcsőde

2019. július 1.19.

2019. augusztus
12-30-ig

3 hét, 15 munkanap
3 hét 13 munkanap

2019. július 22.

2019. augusztus
10-ig

3 hét, 15 munkanap

Ez a javaslat lehetőséget teremt minden családnak arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezési
gondja esetén, egész nyáron ellátást igényelhessen. Javaslatunk szerint 2019. évben a SZEOB
Micimackó Tagóvodája óvoda biztosítaná 3 munkahétre (2019. július 22.- 2019. augusztus
10-ig), indokolt esetben az ügyeleti ellátást az óvoda egy csoportjában, maximum 25 fős
gyermeklétszám erejéig. Amikor az ügyeletet a tagóvodákban biztosítottuk, az ellátási igénybe
vétel az adott óvoda férőhely száma miatt akkor is maximalizált volt.
Kérem, a Tisztelt Fenntartót, hogy az óvodák és a bölcsőde nyári zárva tartásának idejéről
dönteni szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2019. január 22.
Tisztelettel:
Varjuné Molnár Katalin
igazgató
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INTÉZMÉNYI JAVASLAT A SZEOB ÓVODÁINAK ÉS A BÖLCSŐDÉNEK 2018. ÉVI KARBANTARTÁSI
SZÜNETÉRE
2019.
07.01.07.05.
5 NAP

2019.
07.0812.
5 NAP

2019.
07. 1519.
5 NAP

2018. 07.22- 26.
5 NAP

2019.
07.2908.02.
5 NAP

2019.
08. 0508.10.
6 NAP

Játékvár Óvoda

Micimackó Tagóvoda
Magyarlak

Csillagvirág Tagóvoda
Csörötnek

Tótágas Bölcsőde

A HIVATALOS ZÁRVA TARTÁS
IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, DE
AZ ÜGYELETI ELLÁTÁS
BIZTOSÍTÁSÁNAK HELYE IS!

2018.
08.1216.
5 NAP

2018.
08. 2123.
3 NAP

2018.
08. 2630.
5 NAP

Összesen

3 hét
16
munkanap
6 hét
28
munkanap
6 hét
29
munkanap
3 hét
16
munkanap

Tárgy: SZEOB Játékvár Óvoda technikai létszámemelés
Előterjesztés
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2019. február 28-i ülésére
Tárgy: SZEOB Játékvár Óvoda technikai létszám emelés
Tisztelt Társulási Tanács!
A SZEOB Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019
pályázati projekt keretében zajlik éppen. Ennek köszönhetően az óvoda új szárnnyal bővül,
amelyben kialakításra kerül a tornaszoba, szertár és közösségi tér (aula), de a meglévő
épületszárnyak nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése is megtörténik májusig. Az intézmény
alapterülete a pályázati beruházás következtében jelentősen, kb. 260 nm-rel megnövekedik.
Ezen túl a takarítási és udvarrendezési munkálatokat évek óta közcélú foglalkoztatottakkal
oldotta meg az intézmény, azonban a közcélú foglalkoztatottak szerződése 2019. február 28-ig
szól, további foglalkoztatásra pedig nincs mód. Mindezekre tekintettel az intézményvezető a
mellékelt kérelmében 1 fő takarító személyzet létszám engedélyezését kéri 2019. március
1. időponttól.
A szentgotthárdi Képviselő-testület is tárgyalta a kérelmet és elfogadásra ajánlja a Társulási
Tanácsnak, a kapcsolódó többlet költséget az intézmény költségvetésében – az alapító
szentgotthárdi tagönkormányzat finanszírozásával - terveztük.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárdi
Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény engedélyezett létszámát 2019. március 01.
időponttól 1 fő technikai létszámmal megemeli. Az intézmény engedélyezett létszáma így 64
főről 65 főre nő (pedagógus: 29 fő, bölcsődei szakalkalmazott: 12 fő, egyéb 24 fő).
Határidő: azonnal
Felelős: Varjuné Molnár Katalin igazgató
Szentgotthárd, 2019. február 20.
Huszár Gábor
elnök
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
OM azonosító:036456
Tel.: 94/ 554 – 059, Fax.: 94/ 554 – 069
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444
e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu
honlap: www.ovodaksztg.hu

Iktatószám: Szsz./67.-3/2019. sz.
Tárgy: Kérelem
Címzett: Szentgotthárd Város Képviselő Testülete
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa,
Szentgotthárd
Huszár Gábor Úr, a Társulási Tanács elnöke részére
Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Társulási Tanács!
Tisztelt Huszár Gábor / Elnök Úr!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatójaként az alábbi
kérelemmel fordulok Önökhöz. 2018-ban elindult óvodabővítéssel 260 m2 területtel bővül az
intézményünk. A takarítási és udvarrendezési munkálatokat hosszú évek óta közcélú
foglalkoztatottakkal oldottuk meg. A kisgyermekek környezetének óvása, rendben tartása,
tisztántartása, a balesetmegelőzés a mindennapi életünk szerves része. A tisztaság egy
ekkora gyermekintézményben fokozott odafigyelést higiénés ellátást igényel. A hosszú évek
óta állami finanszírozású közcélú foglalkoztatottak szerződése 2019. február 28-ig szól.
Sajnos további foglalkoztatásuk nem lehetséges. Kérem a tisztelt Képviselő Testületet,
Társulási Tanácsot a megnövekedett feladatellátást figyelembe véve a gyermekek
egészséges fejlődése érdekében engedélyezzenek egy fő takarítónői állást, illetve egy udvari
gondnok biztosítását a SZET KFT.-én keresztül mind az óvodai mind a bölcsődei udvarrészek
rendben tartására.
1 fő takarítónő bére 195.000 Ft/hó + járulékok + munkaruha, étkezési hozzájárulás
egész évre járulékokkal együtt 2.404.000 Ft
Kérem a Tisztelt Fenntartót szíveskedjen a személyi feltételekhez biztosítani az anyagi
erőforrásokat.
Szentgotthárd, 2019. január 21.
Tisztelettel:
Varjuné Molnár Katalin
igazgató

30

