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Tárgy: A Társulás 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítéséről szóló beszámoló 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2022. december 8- i ülésére 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján már nem kötelező elfogadni a 
Társulási Tanácsnak a három-negyedéves beszámolót. Ugyanakkor szükségesnek véljük 
ismertetni a Társulás gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót, annál 
is inkább, mert ez adhat támpontot a következő évi költségvetés előkészítéséhez. 
 
A 2022. évi III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló adatai szerint jelenleg a Társulás 
gazdálkodása stabil. A bevételek 70,3%-os, a kiadások 68,4%-os teljesülést mutatnak. 
 
A tagönkormányzati hozzájárulásokból származó bevételek  szinte 100%-ban beutalásra 
kerültek 11.30-ig – a feladatellátásokhoz a 2022. évi tagönkormányzati éves hozzájárulások 
fizetési határideje: 50%-a 2022. március 31-ig; 50%-a 2022. szeptember 30-ig volt a 
V/4/2021. számú határozat szerint. 
  
 Önkormányzat Ft 
1 Alsószölnök 319.784 
2 Felsőszölnök 0 
3 Szakonyfalu 600.687 
4 Kétvölgy 0 
5 Orfalu 0 
6 Csörötnek 0 
7 Magyarlak 0 
8 Kondorfa 0 
9 Rátót 0 
10 Rábagyarmat 0 
11 Gasztony  0 
12 Vasszentmihály 0 
13 Rönök 0 
14 Nemesmedves 0 
15 Apátistvánfalva 0 
 Összesen 920.471 
 
Az I-III. negyedéves pénzügyi teljesítésről a mérleget és a hozzá kapcsolódó mellékleteket 
tájékoztatásul az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat: 
.  
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte és 
elfogadja a Társulás 2022. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámolót az Előterjesztés melléklete szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor elnök 
 
Szentgotthárd, 2022. december 2. 
 
                 Huszár Gábor 
                                                                                                             elnök 
                                                                                                              



1. számú melléklet
adatok Ft-ban

eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés %
Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások

I 1 Működési bevételek 45 480 000 46 200 000 39 733 697 86,0% I 1 Működési kiadások 767 734 000 765 463 223 523 752 643 68,4%
Működési bevételek 45 480 000 46 200 000 39 733 697 86,0% Személyi juttatások 559 401 000 557 309 200 380 051 271 68,2%

Munkaadót terhelő járulék 84 306 000 84 026 794 58 526 504 69,7%
Evonások, befizetések Dologi kiadások 120 773 000 120 865 111 81 912 750 67,8%

Egyéb működési célú kiadások 3 254 000 3 262 118 3 262 118 100,0%
2 Működési célú támogatások áhn.belül 680 343 047 675 737 247 456 190 713 67,5%            Államháztartáson belülre 3 254 000 3 262 118 3 262 118 100,0%

Helyi önkormányzatok és ktgvi szerveik 678 613 047 673 958 047 454 411 513 67,4%            Államháztartáson kivülre
Szentgotthárd állami normatíva 503 931 839 503 931 839 389 398 617 77,3%
Szentgotthárd 148 180 666 148 180 666 46 413 632 31,3%
Települések 26 500 542 21 660 542 18 543 884 85,6%
Helyi önkormányzattól műk.c.támog. 185 000 55 380

Egyéb fejezeti kezelésű ei 1 730 000 1 779 200 1 779 200 100,0%
Működési pénzeszkö átvét. 1 730 000 1 779 200 1 779 200 100,0%
Fejezeti kezelésű ei-ból

II 1 Felhalmozási célú támogatások áhn.belül 2 266 000 2 891 434 625 434 21,6% II Felhalmozási kiadások 2 266 000 3 323 951 1 802 973 54,2%
Szentgotthárd 1 816 000 1 816 000 0 0,0% Beruházási kiadások 2 266 000 3 323 951 1 802 973 54,2%
Települések 450 000 450 000 0 Felújítási kiadások 0 0 0 ########
Fejezeti kezelésű ei-ból Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pénzügyi vállalkozástól átvett 625 434 625 434

III Pénzforgalom nélküli kiadás 0 0 0 ########
Céltartalék 0 0 0 ########

Költségvetési bevételek összesen 728 089 047 724 828 681 496 549 844 68,5% Költségvetési kiadások 770 000 000 768 787 174 525 555 616 68,4%
III Pénzforgalom nélküli bevétel

Előző évek maradv.igénybevétele 41 910 953 43 958 493 43 958 493 100,0%
        Működési célra 41 910 953 43 958 493 43 958 493 100,0%
        Felhalmozási célra 0 0 0 ########

Finanszírozási bevételek összesen 43 958 493 43 958 493 100,0% Finanszírozási kiadások összesen
Bevételek főösszege 770 000 000 768 787 174 540 508 337 70,3% Kiadások főösszege 770 000 000 768 787 174 525 555 616 68,4%

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

2022/III.Név

BEVÉTELEK KIADÁSOK



2.számú melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK eredeti módosított telejsítés % KIADÁSOK eredeti módosított telejsítés %
B Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások

I 1 Működési bevételek 45 480 000 46 200 000 39 733 697 86,0% I 1 Működési kiadások 764 480 000 762 201 105 520 490 525 68,3%
Sztg és Kistérsége Egy. Óv.és Bölcs. 5 000 000 5 600 000 3 458 163 61,8% Sztg és Kistérsége Egy. Óv.és Bölcs. 385 494 164 382 035 665 264 507 302 69,2%

4 179 Ebből: Játékvár Óvoda 229 653 000 230 703 608 161 858 207 70,2%
           Micimackó Óvoda Magyarlak            Micimackó Óvoda Magyarlak 18 117 164 17 875 864 12 236 949 68,5%
           Csillagvirág Óvoda Csörötnek 40 254            Csillagvirág Óvoda Csörötnek 27 276 000 23 886 000 14 998 501 62,8%

5 000 000 5 000 000 3 098 130 62,0%            Tótágas Bölcsőde 94 448 000 94 448 000 68 535 207 72,6%
600 000 315 600            Mini Bölcsőde 16 000 000 15 122 193 6 878 438

Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat 120 000 120 000 Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat 88 958 000 89 157 138 45 735 290 51,3%
Város Gondozási Központ 40 480 000 40 480 000 36 155 527 89,3% Város Gondozási Központ 285 153 000 286 141 584 207 000 916 72,3%
Társulás 7 Társulás 4 874 836 4 866 718 3 247 017

2 Elvonások, befizetések 0 0
2 Műk.célú kiadás áhn.belül 3 254 000 3 262 118 3 262 118 100,0%

3 Működési célú támogatások áhn.belül 680 343 047 675 737 247 456 190 713 67,5% Társulás 3 254 000 3 262 118 3 262 118 100,0%
Helyi önkormányzatok és ktgvi szerve 678 613 047 673 958 047 454 411 513 67,4%
Szentgotthárd állami normatíva 503 931 839 503 931 839 389 398 617 77,3%
Szentgotthárd 148 180 666 148 180 666 46 413 632 31,3%
Települések 26 500 542 21 660 542 18 543 884 85,6%
Helyi önkormányzattól műk.c.támog. 185 000 55 380

Egyéb fejezeti kezelésű ei 1 730 000 1 779 200 1 779 200 100,0%
Szentgotthárd állami normatíva 1 730 000 1 779 200 1 779 200 100,0%
Fejezeti kezelésű ei-ból

C III Pénzforgalom nélküli bevétel III Pénzforgalom nélküli kiadás
Előző évek mardv.igénybevétele 41 910 953 43 958 493 43 958 493 100,0% Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás 0 0 0

Működési célra 41 910 953 43 958 493 43 958 493 100,0% Céltartalék 0 0 0

Működési célú bevételek összesen 767 734 000 765 895 740 539 882 903 70,5% Működési célú kiadások összesen 767 734 000 765 463 223 523 752 643 68,4%
B 

II 1 Egyéb felhalmozási bevételek 2 266 000 2 266 000 0 0,0% II Felhalmozási kiadások 2 266 000 3 323 951 1 802 973 54,2%
Szentgotthárd 1 816 000 1 816 000 0 0,0% Játékvár Óvoda 1 000 000 1 000 000 399 496 39,9%
Települések 450 000 450 000 0 Kisvakond mini Bölcsőde 0 27 807 27 807

MicimackóÓvoda 100 000 341 300 266 800 78,2%
2 Felhalmozási célú támogatások 625 434 625 434 Csillagvirág Óvoda 350 000 350 000 28 180 8,1%

Többcélú kist.társ.költségv.tám. Családsegítő 381 000 514 000 514 000 100,0%
Pénzügyi vállalkozástól átvett 625 434 625 434 Tótágas Bölcsőde 300 000 300 000 120 500 40,2%

Nappali szoc.ellátás 0 30 410 30 410 100,0%
III Pénzforgalom nélküli bevétel Motivage pályázat 135 000 135 000 0,0%

1 Előző évek mardv.igénybevétele 0 0 0 ######## Hagyaték 625 434 415 780
Felhalm.célra ######## Társulás

Felhalmozási célú bevétel összesen 2 266 000 2 891 434 625 434 21,6% Felhalmozási célú kiadás összesen 2 266 000 3 323 951 1 802 973 54,2%
Bevételek főösszege 770 000 000 768 787 174 540 508 337 70,3% Kiadások főösszege 770 000 000 768 787 174 525 555 616 68,4%

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
2022. évi összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2022/III.név

Ebből: Játékvár Óvoda

           Tótágas Bölcsőde
           Mini Bölcsőde



3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím Alc Előir. Cím Alc.
sz. sz. csop. nev neve előirányzat csop nev

eredeti módosítottt teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés %

II Szentgotthárdi Egyesített Óvodák  310 406 000 307 406 000 215 383 495 70,1% 47 280 000 46 890 000 33 411 462 71,3% 27 808 164 27 739 665 15 712 345 56,6% 1 750 000 2 019 107 842 783 41,7% 0 0 0 ###### 0 0 0 ####### 387 244 164 384 054 772 265 350 085 69,1%

Játékvár Óvoda 184 923 000 184 923 000 131 619 747 71,2% 30 340 000 30 340 000 21 900 826 72,2% 14 390 000 15 440 608 8 337 634 54,0% 1 000 000 1 000 000 399 496 39,9% 0 ####### 230 653 000 231 703 608 162 257 703 70,0%

Tótágas Bölcsőde 77 802 000 77 802 000 56 442 560 72,5% 10 434 000 10 434 000 7 567 175 72,5% 6 212 000 6 212 000 4 525 472 72,9% 300 000 300 000 120 500 40,2% 94 748 000 94 748 000 68 655 707 72,5%

Micimackó Óvoda Magyarlak 13 167 000 13 167 000 9 605 005 72,9% 1 765 000 1 765 000 1 299 051 73,6% 3 185 164 2 943 864 1 332 893 45,3% 100 000 341 300 266 800 78,2% 18 217 164 18 217 164 12 503 749 68,6%

Csillagvirág Óvoda Csörötnek 22 014 000 19 014 000 11 917 482 62,7% 2 941 000 2 551 000 1 875 490 73,5% 2 321 000 2 321 000 1 205 529 51,9% 350 000 350 000 28 180 8,1% 0 ###### 27 626 000 24 236 000 15 026 681 62,0%

Kisvakond Mini Bölcsőde 12 500 000 12 500 000 5 798 701 46,4% 1 800 000 1 800 000 768 920 42,7% 1 700 000 822 193 310 817 37,8% 27 807 27 807 100,0% 16 000 000 15 150 000 6 906 245 45,6%

III Családsegítő és Gyerekjóléti Közpo 67 743 000 67 743 000 32 734 409 48,3% 9 062 000 9 062 000 4 698 466 51,8% 12 153 000 12 352 138 8 302 415 67,2% 381 000 514 000 514 000 100,0% ####### 89 339 000 89 671 138 46 249 290 51,6%

IV Város Gondozási Központ 181 252 000 182 160 200 131 933 367 72,4% 27 964 000 28 074 794 20 416 576 72,7% 75 937 000 75 906 590 54 650 973 72,0% 135 000 790 844 446 190 56,4% 0 0 0 ###### 285 288 000 286 932 428 207 447 106 72,3%

Nappali szoc.ellátás 56 973 000 56 973 000 39 140 741 68,7% 11 246 000 11 246 000 7 915 520 70,4% 7 749 000 7 718 590 3 728 943 48,3% 30 410 30 410 100,0% 75 968 000 75 968 000 50 815 614 66,9%

Szoc.étkeztetés 8 202 000 8 202 000 6 133 535 74,8% 1 120 000 1 120 000 834 054 74,5% 52 691 000 52 691 000 39 960 105 75,8% 62 013 000 62 013 000 46 927 694 75,7%

Házisegítségnyújtás Sztg 50 153 000 50 153 000 38 070 767 75,9% 6 742 000 6 742 000 5 257 163 78,0% 2 502 000 2 502 000 1 463 865 58,5% 59 397 000 59 397 000 44 791 795 75,4%

Házi segítségnyújtás települése 15 785 000 15 785 000 10 510 345 66,6% 2 148 000 2 148 000 1 453 268 67,7% 2 299 000 2 299 000 2 013 376 87,6% 20 232 000 20 232 000 13 976 989 69,1%

Jelzőrendszeres házi segítsny 11 319 000 11 368 200 8 562 315 75,3% 1 510 000 1 510 000 1 172 667 77,7% 1 128 000 1 128 000 349 825 31,0% 13 957 000 14 006 200 10 084 807 72,0%

Támogató szolgálat 23 417 000 24 276 000 18 174 176 74,9% 3 122 000 3 232 794 2 226 330 68,9% 4 187 000 4 187 000 3 845 234 91,8% 30 726 000 31 695 794 24 245 740 76,5%

Közösségi ellátás 12 405 000 12 405 000 8 731 488 70,4% 1 686 000 1 686 000 1 218 274 72,3% 1 643 000 1 643 000 955 901 58,2% 15 734 000 15 734 000 10 905 663 69,3%

Motivage pályázat 2 998 000 2 998 000 2 610 000 87,1% 390 000 390 000 339 300 87,0% 3 738 000 3 738 000 2 333 724 62,4% 135 000 135 000 0 0,0% ###### 7 261 000 7 261 000 5 283 024 72,8%

Hagyaték 0 625 434 415 780 66,5% 0 625 434 415 780 66,5%

3 247 017

VII Társulás 4 874 836 4 866 718 3 247 017 66,7% 0 0 0 0 0 0 3 254 000 3 262 118 3 262 118 100,0% 8 128 836 8 128 836 6 509 135 80,1%

Igazgatás tagdíj 250Ft/fő 3 681 750 3 673 632 2 122 697 57,8% 3 681 750 3 673 632 2 122 697 57,8%

Foglalkozásegészségügy 1 193 086 1 193 086 1 124 320 94,2% 1 193 086 1 193 086 1 124 320 94,2%

Belső ellenőrzés 3 254 000 3 262 118 3 262 118 100,0% 3 254 000 3 262 118 3 262 118 100,0%
####### 0 0 0 ######

Működési kiadások összesen 559 401 000 557 309 200 380 051 271 68,2% 84 306 000 84 026 794 58 526 504 69,7% 120 773 000 120 865 111 81 912 750 67,8% 2 266 000 3 323 951 1 802 973 54,2% 0 0 0 ###### 3 254 000 3 262 118 3 262 118 100,0% 770 000 000 768 787 174 525 555 616 68,4%

1 Céltartalék

Pályázati forrás

2 Felhalmozási tartalék 0 0 ####### 0 0 0 ######
Tartalékok összesen 0 0 ####### ######

Összesen: 559 401 000 557 309 200 380 051 271 68,2% 84 306 000 84 026 794 58 526 504 69,7% 120 773 000 120 865 111 81 912 750 67,8% 2 266 000 3 323 951 1 802 973 54,2% 0 0 0 ###### 3 254 000 3 262 118 3 262 118 100,0% 770 000 000 768 787 174 525 555 616 68,4%

Összesen

Szentgotthárd  és Térsége Önkormányzati Társulás 
2022/III.név

Személyi juttatások
2022. III. névi működési és felhalmozási kiadások 

Munkaadót terh.jár Dologi kiadás Felhalmozási kiadás beruházás Egyéb működési célú kiadásFelhalmozási kiadás felújítás



4. számú melléklet
adatok Ft-ban

CímAlcímElői
számszámcso eredeti módosított teljesítés %

Bevételek
I Működési bevételek

1 Intézményi működési bevételek 45 480 000 46 200 000 39 733 697 86,0%
5 000 000 5 600 000 3 458 163 61,8%

0 4 179
Micimackó Óvoda Magyarlak
Csillagvirág Óvoda Csörötnek 0 40 254

5 000 000 5 000 000 3 098 130 62,0%
600 000 315 600

Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat 120 000 120 000
Város Gondozási Központ 40 480 000 40 480 000 36 155 527 89,3%
Nappali szoc.ellátás 900 000 900 000 1 097 579 122,0%
Szoc.étkeztetés 29 260 000 29 260 000 23 863 400 81,6%
Házisegítségnyújtás 5 820 000 5 820 000 6 033 455 103,7%
Jelzőrendszeres házi seg.ny. 1 500 000 1 500 000 1 303 325 86,9%
Támogató szolgálat 3 000 000 3 000 000 2 368 182 78,9%
Közösségi ellátás
Motivage - árfolyamnyereség 1 489 586
Társulás 7

2 Működési célú támogatások áhn.belül
Támogatásértékű működési bevétel 680 343 047 675 737 247 456 190 713 67,5%
Önk.Sztg peszk.átvétel normatíva 503 931 839 503 931 839 389 398 617 77,3%
Önk.Szentgotthárd peszk.átvétel 148 180 666 148 180 666 46 413 632 31,3%
Önk.Községek.peszk.átvétel 26 500 542 21 660 542 18 543 884 85,6%
Műk.peszk.átv.egyéb fejezettől 1 730 000 1 779 200 1 779 200 100,0%
Helyi önkormányzattól műk.c.támog. 185 000 55 380 29,9%

II Felhalmozási célú támogatások áhn.belül
1 Támogatásértékű felhalmozási bev. 2 266 000 2 891 434 625 434 21,6%

Felhalm.c.pesz.Sztg 1 816 000 1 816 000 0,0%
Felhalm.c.peszk Község önk. 450 000 450 000 0,0%
Felhalm.c.peszk.átvét egyéb fejezettől
Pénzügyi vállalkozástól átvett 625 434 625 434

III Pénzforgalom nélküli bevétel 41 910 953 43 958 493 43 958 493 100,0%
1 Előző évek maradv.igénybevétele

Működési pénzmaradvány 41 910 953 43 958 493 43 958 493 100,0%
Felhalmozási pénzmaradvány #######

770 000 000 768 787 174 540 508 337 70,3%Bevételek főösszege

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsód
Játékvár Óvoda

Tótágas Bölcsőde

Szentgotthárd  és Térsége Önkormányzati Társulás
2022/III.n.év

Előir.csop.neve
2022. III. n.év

Kisvakond Mini Bölcsőde



12. számú melléklet

250 290 060 3 254 000 8 435 059 1 867 899 9 506 600 8 977 360 1 316 441 adatok Ft-ban

Óvoda Bölcsőde

1 Alsószölnök 352 88 000 16 245 182 245 201 612 126 103 235 226 222 131 32 573 1 104 135 464 568 639 567

2 Felsőszölnök 585 146 250 26 998 302 878 335 065 209 574 390 929 369 166 54 135 1 834 997 765 016 1 069 981

3 Szakonyfalu 383 95 750 17 676 198 295 219 368 137 209 255 942 241 693 35 442 1 201 374 1 201 374

4 Magyarlak 809 202 250 37 336 418 852 463 364 0 289 822 540 619 510 522 74 863 2 537 628 1 061 492 1 476 136

5 Csörötnek 866 216 500 39 967 448 363 496 011 6 251 843 829 800 310 242 578 709 546 492 80 138 9 798 065 1 155 466 8 642 599

6 Apátistvánfalva 387 96 750 17 860 200 366 221 659 258 615 244 218 35 812 1 075 279 220 414 854 865

7 Kétvölgy 110 27 500 5 077 56 951 63 004 73 508 69 416 10 179 305 635 60 063 245 572

8 Orfalu 73 18 250 3 369 37 795 41 812 48 783 46 067 6 755 202 830 44 083 158 747

9 Gasztony 442 110 500 20 399 228 841 253 161 158 345 295 369 278 925 40 902 1 386 442 583 689 802 753

10 Rönök 398 99 500 18 368 206 061 227 959 142 582 265 966 251 159 36 830 1 248 425 541 335 707 090

11 Vasszentmihály 349 87 250 16 107 180 691 199 894 125 028 233 221 220 237 32 296 1 094 724 448 686 646 038

12 Nemesmedves 29 7 250 1 338 15 014 16 610 10 389 19 379 18 301 2 684 90 966 35 736 55 230

13 Rátót 254 63 500 11 722 131 506 145 481 90 995 169 737 160 287 23 505 796 734 311 036 485 698

14 Rábagyarmat 747 186 750 34 475 386 752 427 853 267 610 499 187 471 397 69 126 2 343 149 979 432 1 363 717

15 Kondorfa 501 125 250 23 122 259 388 286 954 694 713 500 196 194 517

Összesen 6 285 1 571 250 290 060 3 254 000 3 599 806 6 251 843 829 800 1 867 899 3 865 189 3 650 011 535 238 25 715 095 7 171 212 18 543 883

Szentgotthárd 8 442 2 110 500 903 026 4 835 253 26 485 426 5 641 411 5 327 349 781 203 46 084 169

Mindösszesen 14 727 3 681 750 1 193 086 3 254 000 8 435 059 6 251 843 829 800 28 353 325 9 506 600 8 977 360 1 316 441 71 799 264

Összlétszám 5 214 14 226 14 226 14 226

2022.évi Költségvetés
Települési hozzájárulás

sorsz Települések
lakosság-

szám
kistérségi tagdíj 

250 Ft/fő
fogl.eü.

közös fel.belső 
ellenőrzés

családsegítő
Csörtönek

2022.évben 
fieztendő 

hozzájáurlás - 
Egyenleg

Házi segítség-
nyújtás

Jelzőrendsz.h
ázi s.

támogató közösségi 

2022.évre 
számított 

hozzájárulás 
összesen

2021.évi 
Maradvány



12. számú melléklet

250 290 060 3 254 000 8 435 059 1 867 899 9 506 600 8 977 360 1 316 441 adatok Ft-ban

Óvoda Bölcsőde

1 Alsószölnök 352 88 000 16 245 182 245 201 612 126 103 235 226 222 131 32 573 1 104 135 464 568 639 567

2 Felsőszölnök 585 146 250 26 998 302 878 335 065 209 574 390 929 369 166 54 135 1 834 997 765 016 1 069 981

3 Szakonyfalu 383 95 750 17 676 198 295 219 368 137 209 255 942 241 693 35 442 1 201 374 1 201 374

4 Magyarlak 809 202 250 37 336 418 852 463 364 0 289 822 540 619 510 522 74 863 2 537 628 1 061 492 1 476 136

5 Csörötnek 866 216 500 39 967 448 363 496 011 6 251 843 829 800 310 242 578 709 546 492 80 138 9 798 065 1 155 466 8 642 599

6 Apátistvánfalva 387 96 750 17 860 200 366 221 659 258 615 244 218 35 812 1 075 279 220 414 854 865

7 Kétvölgy 110 27 500 5 077 56 951 63 004 73 508 69 416 10 179 305 635 60 063 245 572

8 Orfalu 73 18 250 3 369 37 795 41 812 48 783 46 067 6 755 202 830 44 083 158 747

9 Gasztony 442 110 500 20 399 228 841 253 161 158 345 295 369 278 925 40 902 1 386 442 583 689 802 753

10 Rönök 398 99 500 18 368 206 061 227 959 142 582 265 966 251 159 36 830 1 248 425 541 335 707 090

11 Vasszentmihály 349 87 250 16 107 180 691 199 894 125 028 233 221 220 237 32 296 1 094 724 448 686 646 038

12 Nemesmedves 29 7 250 1 338 15 014 16 610 10 389 19 379 18 301 2 684 90 966 35 736 55 230

13 Rátót 254 63 500 11 722 131 506 145 481 90 995 169 737 160 287 23 505 796 734 311 036 485 698

14 Rábagyarmat 747 186 750 34 475 386 752 427 853 267 610 499 187 471 397 69 126 2 343 149 979 432 1 363 717

15 Kondorfa 501 125 250 23 122 259 388 286 954 694 713 500 196 194 517

Összesen 6 285 1 571 250 290 060 3 254 000 3 599 806 6 251 843 829 800 1 867 899 3 865 189 3 650 011 535 238 25 715 095 7 171 212 18 543 883

Szentgotthárd 8 442 2 110 500 903 026 4 835 253 26 485 426 5 641 411 5 327 349 781 203 46 084 169

Mindösszesen 14 727 3 681 750 1 193 086 3 254 000 8 435 059 6 251 843 829 800 28 353 325 9 506 600 8 977 360 1 316 441 71 799 264

Összlétszám 5 214 14 226 14 226 14 226

Kiadás 09.30. 46 249 290 15 026 681 6 906 245 13 976 989 10 084 807 24 245 740 10 905 663

Állami normatíva 09.30. 39 435 366 14 123 076 6 062 242 11 849 269 1 779 200 10 871 154 9 255 493
Ágazati pótlék 09.30. 9 921 720 1 226 503 878 620 2 782 106 2 084 203
Saját bevétel 09.30. 305 000 40 254 315 600 3 319 875 1 303 325 2 368 182 0
Pénzmaradvány 27 138
Összes bevétel 49 689 224 14 163 330 6 377 842 16 395 647 3 961 145 16 021 442 11 339 695

Különbözet 09.30. -3 439 934 863 351 528 403 -2 418 658 6 123 662 8 224 298 -434 032

Kiadás 10.31. 51 161 155 16 720 214 8 665 535 15 701 624 11 123 693 26 724 698 12 004 307

Állami normatíva 10.31. 43 586 458 15 609 716 6 700 373 13 096 560 1 779 200 12 015 486 10 229 755
Ágazati pótlék 10.31. 11 124 038 1 375 726 980 320 3 101 895 2 319 448
Saját bevétel 10.31. 305 000 40 254 415 900 3 778 485 1 462 655 2 655 847 0
Pénzmaradvány 27 138
Összes bevétel 55 042 634 15 649 970 7 116 273 18 250 771 4 222 175 17 773 228 12 549 203

Különbözet 10.31. -3 881 479 1 070 244 1 549 262 -2 549 147 6 901 518 8 951 470 -544 896

2022.évi Költségvetés
Települési hozzájárulás

sorsz Települések
lakosság-

szám
kistérségi tagdíj 

250 Ft/fő
fogl.eü.

közös fel.belső 
ellenőrzés

családsegítő
Csörtönek

2022.évben 
fieztendő 

hozzájáurlás - 
Egyenleg

Házi segítség-
nyújtás

Jelzőrendsz.h
ázi s.

támogató közösségi 

2022.évre 
számított 

hozzájárulás 
összesen

2021.évi 
Maradvány
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Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2023. évi 
költségvetési koncepciója 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2022.12.08- i ülésére 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A jelenleg hatályos jogszabályok nem teszik kötelezővé a Költségvetési Koncepció 
elkészítését. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy mindenképpen érdemes e kérdéssel 
foglalkozni. Jelen előterjesztés a már elfogadott 2023. évi központi költségvetésre, az 
ezeket megalapozó jogszabályok ismeretére támaszkodva és azokat figyelembe véve 
próbál támpontot nyújtani. Természetesen lehetnek még változások, de a jelenleg 
rendelkezésre álló információk elegendőek ahhoz, hogy megalapozott, előterjesztés 
készülhessen majd a költségvetésről. 
 
Az  előterjesztett költségvetési koncepció tárgyalási alap, az Áht.-ban, az Ávr.-ben előírtak 
szerint maradéktalanul azonban csak 2023. év elején kerül végleges formába. Ugyanakkor a 
költségvetési koncepciónk tartalmazza mindazokat, amelyek a költségvetési javaslat 
elfogadásához szükségesek, tehát a tárgyalásnak akadálya nincsen.  
 
A költségvetési törvény rögzíti az állami támogatásokat. A kiegészítő támogatások mértéke 
januárban kerül közzétételre. 

 
A költségvetési koncepció összeállítása során figyelembe kellett venni, hogy 

- a gazdálkodás folyamatai átívelnek a naptári éveken, 
- a költségvetés feladatvállaló képességét a reálisan számításba vehető bevételek 

korlátozzák, 
- a Társulás felelős a kötelezően nyújtandó szolgáltatások biztonságáért. 

 
Források: a székhely önkormányzat által egyes feladatellátásokra kapott állami támogatás, 
valamint a települési önkormányzatok támogatása, illetve a szolgáltatások nyújtásából 
származó bevételek az intézményeknél.  
 
A kiadási oldal tartalmazza az intézmények finanszírozását, a 250,- Ft/fő összeggel kalkulált 
2022 évi tagdíjat, a foglalkozás egészségügyi ellátás költségét (2022.évi kiadás alapján), 
illetve a közös belső ellenőrzési feladatok ellátásához nyújtott hozzájárulást. 
 
INTÉZMÉNYEK 
Az intézmények költségvetésének tervezéséhez a 2022. év előirányzat adatait, illetve a 01-10. 
havi teljesítési adatokat vettük alapul, továbbá az irányadó jogszabályi változásokat. 
 



 
2 

Minden intézmény felülvizsgálta a saját személyi jellegű kiadásait, nevenként áttekintették a 
besorolásokat, figyelve a soros lépésekre. Kigyűjtésre került, hogy kik lesznek jubileumi 
jutalomra, nyugdíjba vonulásra jogosultak. A felmentési időre történő helyettesítések 
tervezésre kerültek. 
 
Az intézményi dolgozók 90%-át érinti a minimálbér. A garantált bérminimum várhatóan 
296.000 Ft lesz – bár ebben a kérdésben még tárgyalások folynak az érintettek között. A 
koncepciónál ezzel a minimálbérrel számoltunk, viszont a szakmai ágazati pótlékok a jelenleg 
érvényes összeggel kerültek számításra, mivel itt még nem ismeretek a 2023.évi mértékek. 
 
Minden intézménynél egységesen került tervezésre: 

− cafetéria mértéke nettó            130.000 Ft/fő, 
− szemüveg támogatás – érintettek részére bruttó  31.000 Ft/fő  
− ruházati költségtérítés                              31.000 Ft/fő összegben. 

 
A dologi kiadásoknál az inétzmény működésével kapcsolatosan folyamatosan felmerülő 
költségek kerültek tervezésre, figyelembe véve a jelentkező áremelkedéseket, inflációt. 
 
Jelentősen megemeli ezt a sort minden intézménynél a közüzemi költségek emelkedése (gáz, 
és távhőszolgáltatás). A távhőszolgáltatásnál ismert az emelés mértéke 12,76-szoros (3.920 
Ft/GJ+áfa összegről 50.033 Ft/GJ+áfa összegre változott a díj), a gázszolgáltatásnál 
ajánlatkérés az MVM felé megtörtént, várunk a visszajelzésekre, továbbá minden egyetemes 
fogyasztási hely végső menedékes jogviszonyba való felvételét kezdeményeztük. 
Az intézkedési tervnek megfelelően, minden intézmény ahol tud törekszik az energiatudatos 
működésre. A távhőszolgáltatásnál, az októberi fogyasztásról megérkeztek a számlák, 
ezekben lehet látni, hogy melyik intézmény milyen mértékű takarékosságot tudott elérni, 
illetve a mérőórák állása hetente leolvasásra kerül.  
Januárban a költségvetés összeállításakor tudunk 2023.évre pontosabb fűtési díjakat számolni, 
akkor már több adat fog rendelkezésre állni ahhoz, hogy megfelelő összeg kerüljön beállításra 
a közüzemi kiadásokra. Az intézmények a koncepció összeállítához készített 
költségvetésükben számolni az előző évi számlák adatai, illetve a meghozott intézkedések 
várható eredményét kalkulálva tudtak. 
 
Villamosenergiában is várható emelkedés, de mivel ebben a szolgáltatásban 2023.12.31-ig 
érvényben lévő közbeszerzési szerződésünk van, mértéke nem ilyen kiugró. 
 
Család- és Gyermekjóléti Központ 

Az intézménynek 12 fő foglalkoztatott alkalmazását kell biztosítani, jelenleg az aktív 
dolgozói létszám 10 fő, és 2 fő van gyeden, gyesen.  

Az intézmény költségvetése a koncepcióban 10 MFt-al magasabb 2023.évre, ebből közel 4,2 
MFt a közüzemi kiadásoknál várható többletre számított összeg, 4,4 MFt többlet várható a 
minimálbér emelésből, az illetmény részét képezi a munkáltatói döntésen alapuló 15.000 
Ft/fő/hó egyéb pótlék, a szociális ágazati pótlék pedig a 2022.évi mértékkel szerepel. 
 
Az üzemanyagáremelés az intézményt szintén érinti, ezen a költségsoron magasabb a kiadás, 
illetve a szakmai továbbképzés, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás soron van 
emelkedés. 
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A 2022.évi időarányos adatokat tekintve az állami támogatás fedezi az intézmény működését, 
viszont a tényleges kiadási adatok, és a 2023.évre tervezett adatok között azért is van nagy 
különbség, mivel az intézmény év közben 7-8 aktív fővel működött és most év végén sikerült 
10 főre emelni a létszámot. Ezzel a létszámmal a személyi kiadások, járulékok költségei 
emelkedni fognak. 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 65 fő. A szentgotthárdi telephelyen kívül 2 
tagóvodával, és 2022.évtől egy mini bölcsődével működik. 
A béreknél várható garantált minimálbéren kívül a többi illetményelem (pótlékok) változatlan 
formában szerepel a koncepcióban.  
 
3 fő lesz nyugdíjra jogosult 2023.évben ebből 1 fő a Játékvár Óvodában 2 fő Csillagvirág 
Tagóvodában. Jubileumi jutalomban részesül 2 fő. (1 fő Játékvár Óvoda, 1 fő Csillagvirág 
Tagóvoda). 
 
Az intézmény költségvetése a koncepcióban 81 MFt-al magasabb 2023.évre, ebből közel 50 
MFt a közüzemi kiadásoknál várható többletre számított összeg, 27 MFt többlet várható a 
minimálbér emelésből, továbbá az intézmény bővült a Csörötneken megépült mini bölcsőde 
működésével. 
 
Csillagvirág tagóvoda Csörötnek 
A koncepció tartalmazza a tagóvoda vezető, illetve egy másik óvónő nyugdíjba vonulását. A 
tájékoztatás szerint a vezető asszony 2024.01.01-től lesz nyugdíjas, a kolléganő 2023.08.01-
től. 
Tervezésre került költségek: 
Tagóvodavezető nyugdíbavonulása miatt: 898.884 Ft 2 havi jutalom 
                                                                2.969.652 Ft helyettesítési díj 
Óvónő nyugdíjbavonulása miatt:               833.112 Ft 2 havi jutalom 
                                                                2.082.780 Ft helyettesítési díj        
            2.082.780 Ft jubileumi jutalom 5 havi 
továbbá mindezen személyi juttatásokra eső munkáltatót terhelő járulék. 
A közüzemi díjak emelkedése miatt a 2022.évi előirányozott nettó 700.000 Ft-al szemben 
3.704.000 Ft került beállításra a költségvetésbe. 
 
Kisvakond mini bölcsőde 
A bölcsőde működésében egyik meghatározó elem a személyi kiadások. 3 fővel működik az 
intézmény, az alapbért egy vélt emeléssel 296.000 Ft-al számoltuk, a pótlékok mértéke 
viszont változatlan, még nem áll rendelkezésre pontos adat.  
A közüzemi díjaknál a 2022.évre előriányoztt nettó 650.000 Ft helyett 3.000.000 Ft került 
beállításra. Sajnos itt is januárban tudjuk ezt pontosan meghatározni, nagyon becsült szám. 
Jelenleg a fizetést még Csörötnek Község Önkormányzata teljesíti, kezdeményeztük a fizető 
fél váltást, de ez idáig még nem történt meg az átírás. A villamosenergiában, szeretnék a 
közbeszerzési szerződésünkbe beletenni ezt a fogyasztási helyet, ennek megfelelően, minden 
nyilatkozatot kitöltöttünk, még az átírásról nincs információnk. A földgáznál várhatóan 
decemberben lesznek gázdíjajánlatok.  
 
A normatívát érintően sem véglegesek az adatok, elmúlt évben a minimálbér emeléshez 
kiegészítő támogatást kaptunk, illetve a bölcsődénél az üzemeltetési adatok is januárban 
kerülnek betöltésre. A közüzemi díjak emelkedése miatt a normatívánál erre vonatkozóan is 
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kellett megadni adatokat 2021, 2022, 2023.évre az óvodai működésnél, és a bölcsődénél. 
Elképzelhető, hogy valamilyen kompenzálás ezen a területen is várható. 
 
Micimackó tagóvoda Magyarlak 
A terv elkészítésénél egy körülbelül 5 millió forint értékű hozzjárulás mutatkozik, ennyivel 
emelkedne az önkormányzat hozzájárulása az óvoda működtetését érintően. Itt is elmondható, 
hogy a normatíva jelenleg a 2022.évihez viszonyítva alacsonyabb, mivel ott szerepel egy 
kiegészítés is, ami most még nem ismert. Az itnézményt nyugdíjazás, jubileumi jutalom nem 
értinti, így további személyi kiadások nem lesznek.  
A közüzemi díjaknál a 2022.évi nettó tervezett 750.000 Ft helyett 2023.évre előriányoztott 
nettó összeg 3.620.000 Ft. Itt is szükséges januárban újraszámolni a várható kiadást.  
 
 
Városi Gondozási Központ 

Az inétzmény engedélyezett létszámkerete 40 fő, 6 szolgáltatás ellátását biztosítja az 
intézmény. 

2 fő lesz nyugdíjra jogosult. Itt is a bér a várható garantált bérminimum alapján került 
számításra, továbbá az illetmény részét képezi a munkáltatói döntésen alapuló 15.000 Ft/fő/hó 
egyéb pótlék, a szociális ágazati pótlék pedig a 2022.évi mértékkel szerepel. 

Az intézmény költségvetése a koncepcióban 46 MFt-al magasabb 2023.évre, ebből közel 11 
MFt a közüzemi kiadásoknál várható többletre számított összeg, 18 MFt többlet várható a 
garantált minimálbér emelésből, a vásárolt élelemezés emelése miatt 12 MFt-al lesz magasabb 
a kiadás, a további különbség az üzemanyagáremelésből, illetve a jelzőrendszeres 
szolgáltatásnál fizetendő díjból adódik. A jelzőrendeszeres házi segítségnyújtásnál a Motivage 
pályázat keretében új órák kerültek beszerzésre, illetve egy teljesen új működési rendszer 
alakult ki, amelynek havi szolgáltatási díja van. A pontos összeg még nem ismert a 
szerződéskötés folyamatban van. Eddig a pályázatból ez finanaszírozható volt, viszont a 
pályázat megvalósítása 2022.12.31-vel lezárul. 

 

A szolgáltatási területeket nézve természetesen van emelkedés és csökkenés is, viszont a 
zökkenőmentes működést a rendszer egésze biztosítja, ami azt jelenti, hogy nem lehet egy 
területet szigorúan tekinteni, hiszen az ágazatok segítik egymást. 

Januárban várhatóan már pontosabb képet kapunk az állami támogatásokról, közüzemi 
fogyasztásokról, díjakról, illetve az önkormányzat pénzmaradványáról, ezek mind jelentősen 
befolyásolják a hozzájárulások összegét. 

 

ÖSSZEGZÉS: 

A Társulás 2023.évi költségvetési főösszege 88,9 MFt-al magasabb a 2022.évhez viszonyítva, 
az eltérést nagyrészt a fűtési díjak becsült összege okozza, illetve a várható minimálbér 
emelkedés.  

Ahogy eddig is, az egyes településekhez tartozó intézmények (óvoda, bölcsőde) 
finanszírozása az érintett települési önkormányzat kötelezettsége a Társulás költségvetésén 
belül. 
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A költségvetési koncepcióban a maradvány összegével számolni még túl korai lenne, viszont 
a költségvetés részeként beépítésre kerülne a finanszírozásból származó maradvány, így 
a hozzájárulás mértéke várhatóan csökkeni fog. 
 
Az 1. sz. melléklet tartalmazza: 

− a Társulás 2023. évi várható kiadásait, valamint bevételeit intézményenként, 
−  a települések várható fizetési kötelezettségét ellátott feladatonként.  

 
Fontos, hogy a Társulási Tanács tagjai tisztában legyenek azzal, hogy az önkormányzatoknak 
nyújtott feladatalapú támogatás felhasználása kötött, melyet az Államkincstár szigorúan 
ellenőriz.  
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen! 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. 
évi költségvetési koncepcióját tárgyalási alapnak tekinti és az 1. számú melléklet 
szerint elfogadja / a 2023. évi költségvetés előkészítéséhez és elfogadásához az alábbi 
javaslatot teszi 

− ……………. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor elnök 
            Kovács Ágnes pénzügyi vezető  
 
Szentgotthárd, 2022. november 30. 
 
                                        Huszár Gábor 
              elnök 



1. sz melléklet

adatok Ft-ban
Cím Alc Előir. Cím Alc.

sz. sz. csop. neve neve ányzat csop neve
Személyi 

juttatások
Munkaadót 

terh.jár
Dologi kiadás Felhalmozási 

Tár
ssz
oc/

Fel
hal
m k

Műk.c.átad
ott peszk

Összesen Saját bevétel
Állami tám 

Sztg
Állami tám 

Telep.
Átvett 
peszk 

Hozzájárulás 
Szentgotthárd

Hozzájárulás 
Települések

Összesen

II Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és B 336 651 500 51 694 000 77 353 000 2 500 000 0 0 0 468 198 500 4 000 000 279 404 772 37 124 577 0 114 801 228 31 867 923 468 198 500
Játékvár Óvoda 191 702 000 32 206 000 34 569 000 1 000 000 259 477 000 191 634 782 67 842 218 259 477 000
Tótágas Bölcsőde 85 092 800 11 438 000 26 528 000 500 000 123 558 800 4 000 000 72 599 790 46 959 010 123 558 800
Micimackó Óvoda Magyarlak 14 337 200 1 960 000 5 505 000 1 000 000 22 802 200 17 868 549 4 933 651 22 802 200
Csillagvirág Óvoda Csörötnek 28 230 300 3 765 000 5 920 000 37 915 300 19 256 028 18 659 272 37 915 300
Mini Bölcsőde Csörötnek 17 289 200 2 325 000 4 831 000 24 445 200 1 000 000 15 170 200 8 275 000 24 445 200

III Családsegítő és Gyerekjóléti Központ 48 198 000 9 127 000 21 803 000 508 000 79 636 000 31 106 494 20 782 146 15 822 545 11 924 815 79 636 000

IV Város Gondozási Központ 164 932 100 30 558 000 107 013 000 100 000 0 0 0 302 603 100 44 140 000 63 418 888 26 286 702 1 730 000 147 680 432 19 347 078 302 603 100

Nappali szoc.ellátás 43 889 100 11 679 000 12 227 000 67 795 100 960 000 9 892 050 56 943 050 67 795 100
Szoc.étkeztetés 0 7 844 200 1 249 000 72 486 000 81 579 200 30 700 000 12 916 750 37 962 450 81 579 200
Házisegítségnyújtás Sztg 50 335 000 7 888 000 2 146 000 60 369 000 4 200 000 24 947 284 31 221 716 60 369 000
Házi segítségnyújtás települések 16 317 600 2 463 000 4 814 000 23 594 600 3 600 000 15 467 076 4 527 524 23 594 600
Jelzőrendszeres házi segítsny 12 622 300 1 837 000 5 898 000 20 357 300 1 680 000 1 730 000 10 023 334 6 923 966 20 357 300
Támogató szolgálat 23 584 800 3 717 000 7 470 000 34 771 800 3 000 000 8 460 066 5 844 084 10 331 090 7 136 560 34 771 800
Közösségi ellátás 10 339 100 1 725 000 1 972 000 14 036 100 7 202 738 4 975 542 1 098 792 759 028 14 036 100
Motivage pályázat 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000

VII Társulás 0 0 4 814 000 0 0 0 3 650 000 8 464 000 0 0 0 0 2 953 690 5 510 310 8 464 000
igazgatás tagdíj 250Ft/fő 3 653 750 3 653 750 2 083 500 1 570 250 3 653 750
foglalkozásegészségügy 1 160 250 1 160 250 870 190 290 060 1 160 250
belső ellenőrzés 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000

Működési kiadások összesen 549 781 600 91 379 000 210 983 000 3 108 000 0 0 3 650 000 858 901 600 48 140 000 373 930 154 84 193 425 1 730 000 281 257 895 68 650 126 857 901 600
1 Céltartalék

Pályázati forrás
2 Működési céltartalék

Tartalékok összesen
Összesen: 549 781 600 91 379 000 210 983 000 3 108 000 0 0 3 650 000 858 901 600 48 140 000 373 930 154 84 193 425 1 730 000 281 257 895 68 650 126 857 901 600

Összes állami támogatás 459 853 579
Pályázati forrás 100 000

459 953 579
Összktgvetés 53,61%

Fedezete2023. évi működési és felhalmozási kiadások előirányzata

Szentgotthárd  és Térsége Önkormányzati Társulás 
2023.évi koncepció



1. sz melléklet

250 290 060 3 650 000 27 747 360 4 527 524 16 947 300 17 467 650 1 857 820 adatok Ft-ban

óvoda bölcsőde

1 Alsószölnök 349 87 250 16 117 202 810 662 595 305 807 419 744 432 631 46 014 2 172 968

2 Felsőszölnök 568 142 000 26 231 330 075 1 078 378 497 703 683 136 704 111 74 888 3 536 521

3 Szakonyfalu 372 93 000 17 179 216 176 706 262 325 961 447 406 461 143 49 046 2 316 172

4 Magyarlak 802 200 500 37 037 466 056 1 522 640 4 933 651 702 743 964 568 994 185 105 739 9 927 120

5 Csörötnek 869 217 250 40 131 504 991 1 649 843 18 659 272 8 275 000 761 451 1 045 150 1 077 240 114 573 32 344 901

6 Apátistvánfalva 413 103 250 19 073 240 002 784 103 496 717 511 968 54 452 2 209 563

7 Kétvölgy 109 27 250 5 034 63 342 206 942 131 095 135 120 14 371 583 153

8 Orfalu 68 17 000 3 140 39 516 129 102 81 784 84 295 8 965 363 802

9 Gasztony 447 111 750 20 643 259 760 848 653 391 679 537 609 554 115 58 934 2 783 143

10 Rönök 390 97 500 18 010 226 636 740 436 341 733 469 055 483 456 51 419 2 428 245

11 Vasszentmihály 346 86 500 15 978 201 067 656 900 303 178 416 136 428 913 45 618 2 154 289

12 Nemesmedves 29 7 250 1 339 16 852 55 058 25 411 34 878 35 949 3 823 180 562

13 Rátót 252 63 000 11 637 146 442 478 435 220 812 303 081 312 387 33 225 1 569 020

14 Rábagyarmat 743 185 750 34 312 431 770 1 410 625 651 045 893 609 921 046 97 960 4 626 119

15 Kondorfa 524 131 000 24 199 304 506 994 842 1 454 546

Összesen 43% 6 281 1 570 250 290 060 3 650 000 11 924 815 23 592 923 8 275 000 4 527 524 6 923 966 7 136 560 759 028 68 650 126

Szentgotthárd 57% 8 334 2 083 500 870 190 15 822 545 31 221 716 10 023 334 10 331 090 1 098 792 71 451 167

Mindösszesen 14 615 3 653 750 1 160 250 3 650 000 27 747 360 23 592 923 8 275 000 35 749 240 16 947 300 17 467 650 1 857 820 140 101 293

Összlétszám 5 167 14 091 14 091 14 091

1 571 250 297 000 3 254 000 3 599 806 6 251 843 829 800 1 867 899 3 865 189 3 650 011 535 238 25 722 036

Eltérés 2023.év - 2022.év -1 000 -6 940 396 000 8 325 009 17 341 080 7 445 200 2 659 625 3 058 777 3 486 549 223 790 42 928 090

közös fel.belső 
ellenőrzés

2022.évi települési 
hozzájárulás

2023.évi Települési hozzájárulás

összesenTelepüléseksorsz.

Koncepció

lakosság-
szám

kistérségi tagdíj 
250 Ft/fő

Jelzőrendsz.h
ázi s.

Házi segítség-
nyújtás

támogató közösségi családsegítő
Tagintézmény

fogl.eü.



Csörötnek Magyarlak Szentgotthárd Összesen
20 25 226 271

0,0738 0,0923 0,8339 1,000
17 20 200 237

0,0717 0,0844 0,8439 1,000
20 25 234 279

0,072 0,090 0,839 1,000
17 20 207 244

0,070 0,082 0,848 1,000
2 1 14,0 17,0

Fajlagos mérték Ft Mennyiség Összsesen Ft
1.2.2.1 Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó 5 811 189 7 261 960 67 975 511 81 048 660 5 262 900 15,4 81 048 660
1.2.2.1 Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó 2 823 330 3 321 779 34 379 221 40 524 330 5 262 900 7,7 40 524 330

1.2.5.1.1.
Óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül (nem szakképzett) segítők 
bértámogatása 

7 756 000 3 878 000 54 292 000 65 926 000 3 878 000 17,0 65 926 000

II.2.(1) 1 ; 
II.2.(8)1

Óvodaműködtetés támogatása 8 hó 1 613 776 2 016 657 18 876 900 22 507 333 130 000 173,1 22 507 333

II.2.(1) 2 ; 
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hó 784 043 922 463 9 547 161 11 253 667 130 000 86,6 11 253 667

1.2.3.1.1.1.
1.

Pedagógus II. kat. sorolt óvodaped. kieg 
támogatás 467 690 467 690 2 385 219 3 320 599 467 690 7,1 3 320 599

1.2.3.1.1.1.
2. PED II.Mester 1 743 970 1 743 970 1 743 970 1 1 743 970

1.2.4.1.1.
Nemzetiségi pótlék 2 434 800 2 434 800 811 600 3,0 2 434 800

19 256 028 17 868 549 191 634 782 228 759 359 228 759 359

Település összesen: 37 124 577
Szentgotthárd 191 634 782
PED II Bölcsődét érintő támogatás 1 fő után -467 690
Mindösszesen: 228 291 669

Szentgotthárd, 2022.11.30.

Összesen:

                      gyereklétszám arányosítva 8 hó
                      gyereklétszám (fő) 4 hó
                      gyereklétszám arányosítva 4 hó
Segítők fő Normatíva igénylés alapján

2023. évi normatíva megosztás
gyereklétszám-arányos 

Települések

MÁK

Működéshez: gyereklétszám (fő) 8 hó
                     gyereklétszám arányosítva 8 hó
                     gyereklétszám (fő) 4 hó
                     gyereklétszám arányosítva 4 hó
Bértámog.hoz: gyereklétszám (fő) 8 hó



BÖLCSŐDE MEGOSZTÁSA 2023.

Bölcsőde 2023.évi támogatása
Bölcsőde bértámogatás 87 302 300
Üzemeltetési támogatás 0
PED II Bölcsődét érintő támogatás 1 fő utá 467 690

87 769 990

mini bölcsőde 
Csörötnek

bölcsőde 
Szentgotthárd

Csörötnek Szentgotthárd Összesen
fő fő fő

Felsőfokú kisgyermeknevelő támogatása 6 990 700 fő/év 1,0 4,0 5,0 6 990 700 27 962 800 34 953 500
Megalapozó támogatás kiegészítése 0,0 0 0
Középfokú kisgyermeknevelő támogatása 5 453 000 fő/év 1,5 8,1 9,6 8 179 500 44 169 300 52 348 800
Megalapozó támogatás kiegészítése 0,0 0 0
PED II minősítés 467 690 fő/év 1,0 1,0 0 467 690 467 690
Megalapozó támogatás kiegészítése 0 0

Bölcsődei üzemeltetési támogatás év 7,0 58,0 65,0 0 0 0
Összesen 15 170 200 72 599 790 87 769 990

Szentgotthárd, 2022.11.30.

összesen
Támogatás

évse működésre átszámítva

gyermeklétszám éves arányosított



1 Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 8 747 19 375 880 5 641 834 25 017 714
      Szentgotthárd 8 334 5 375 448
      Apátistvánfalva 413 266 386

2 Alsószölnök Község 
Önkormányzata 1 466 7 693 410 7 693 410
      Alsószölnök 349 1 831 514
      Felsőszölnök 568 2 980 803
      Kétvölgy 109 572 020
      Orfalu 68 356 857
      Szakonyfalu 372 1 952 216

3 Rátót Község 
Önkormányzata 2 207 7 693 410 7 693 410
      Gasztony 447 1 558 203
      Nemesmedves 29 101 091
      Rönök 390 1 359 506
      Rábagyarmat 743 2 590 033
      Rátót 252 878 450
      Vasszentmihály 346 1 206 126

4 Csörötnek Község 
Önkormányzata 2 195 5 128 940 5 128 940
      Csörötnek 869 2 030 546
      Magyarlak 802 1 873 991
      Kondorfa 524 1 224 403

14 615 19 375 880 26 157 594 45 533 474

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása 26 157 594 Ft      
Család és gyermekjóléti központ támogatása 19 375 880 Ft      
Óvodai és iskolai szociális segítő tev. Támogatása III.2.n -Sztg 6 355 166 Ft        2022.évi adat alapján számolva

51 888 640 Ft     

Szentgotthárd 31 106 494
Települések 20 782 146

51 888 640

Szentgotthárd, 2022.11.30.

Összesen

összesen

2023. évi központi támogatás - Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Sorszám Önkormányzat
Lakos  fő 

(2022.01.01.
)

Központi Támogatás Ft
Család- és 

gyermekjóléti 
központ

Család- és 
gyermekjóléti 

szolgálat
Összesen



2023. évi központi támogatás - Házi segítségnyújtás feladataira
Lakosságszám alapján

75 000 40 339 360

1 Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 8 334 46 297 24 900 987 24 947 284

2 Alsószölnök Község 
Önkormányzata 349 1 939 1 042 770 1 044 709

3 Csörötnek Község 
Önkormányzata 869 4 827 2 596 467 2 601 295

4 Felsőszölnök Község 
Önkormányzata 568 3 155 1 697 116 1 700 271

5 Gasztony Község 
Önkormányzata 447 2 483 1 335 582 1 338 065

6 Magyarlak Község 
Önkormányzata 802 4 455 2 396 279 2 400 735

7 Nemesmedves Község 
Önkormányzata 29 161 86 649 86 810

8 Rábagyarmat Község 
Önkormányzata 743 4 127 2 219 994 2 224 122

9 Rátót Község 
Önkormányzata 252 1 400 752 946 754 346

10 Rönök Község 
Önkormányzata 390 2 167 1 165 273 1 167 439

11 Szakonyfalu Község 
Önkormányzata 372 2 067 1 111 491 1 113 558

12 Vasszentmihály Község 
Önkormányzata 346 1 922 1 033 806 1 035 728

13 501 75 000 40 339 360 40 414 360

Szentgotthárd, 2022.11.30.

Összesen Ft

Összesen

Sorszám Önkormányzat Lakos  fő 
(2022.01.01.)

Központi 
támogatás - 

szociális 
segítés Ft

Központi 
támogatás - 

személyi 
gondozás 

Ft



2023. évi központi támogatás - Szociális étkeztetés

1 Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 8 334 175 73 810 12 916 750

2 Kiegészítő támogatás 8 334 0

Összsesen 8 442 175 67 810 12 916 750

2023. évi központi támogatás - Időskorúak nappali intézményi ellátása

1 Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 8 334 35 282 630 9 892 050

2 Kiegészítő támogatás 8 334 0

Összsesen 8 334 35 67 810 9 892 050

Összsesen: 22 808 800

Szentgotthárd, 2022.11.30.

Sorszám Önkormányzat Lakos  fő 
(2022.01.01.)

Szociális 
étkeztetés

Központi 
támogatás Ft Összesen

Sorszám Önkormányzat Lakos  fő 
(2022.01.01.)

Szociális 
étkeztetés

Központi 
támogatás Ft Összesen



2023. évi központi támogatás - Támogató szolgáltatás, közösségi alapellátás

      Szentgotthárd 8 334 8 460 066 7 202 738 15 662 804
      Apátistvánfalva 413 419 247 356 939 776 186
      Alsószölnök 349 354 279 301 627 655 906
      Felsőszölnök 568 576 592 490 899 1 067 491
      Kétvölgy 109 110 649 94 204 204 853
      Orfalu 68 69 029 58 770 127 798
      Szakonyfalu 372 377 627 321 505 699 132
      Gasztony 447 453 762 386 324 840 086
      Nemesmedves 29 29 439 25 064 54 502
      Rönök 390 395 899 337 061 732 961
      Rábagyarmat 743 754 239 642 145 1 396 384
      Rátót 252 255 812 217 793 473 605
      Vasszentmihály 346 351 234 299 034 650 268
      Csörötnek 869 882 145 751 041 1 633 187
      Magyarlak 802 814 132 693 136 1 507 268

14 091 14 304 150 12 178 280 26 482 430

Támogató szolgáltatás 14 304 150 Ft      
Közösségi alapellátás 12 178 280 Ft      

26 482 430 Ft     

Támogató Közösségi
Szentgotthárd 8 460 066 7 202 738
Települések 5 844 084 4 975 542
Összesen 14 304 150 12 178 280 26 482 430

Szentgotthárd, 2022.11.30.

Állami támogatás megoszlás

Sorszám Önkormányzat
Lakos  fő 

(2022.01.01.
)

Központi Támogatás Ft

Támogató 
szolgáltatás

Közösségi 
alapellátás Összesen

Összesen

összesen



 
 

Tárgy: 2022. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek emelése 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2022. december 8-i ülésére 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
2018-ban 5 éves határozott időtartamú szerződést kötött a szentgotthárdi közétkeztetés 
biztosítására Szentgotthárd Város Önkormányzata és a JustFood Kft. Mivel a Városi 
Gondozási Központ fenntartója az Önkormányzati Társulás, ezért ezen intézményre 
vonatkozóan a Társulási Tanács jóváhagyása is szükséges a nyersanyagnormák változása 
esetén – annak ellenére, hogy a finanszírozó a szentgotthárdi tagönkormányzat. 
 
Tavaly már jóváhagytunk a 2022.01.01. - 2022.12.31. közötti időszakra vonatkozóan egy + 
8,5 %-os nyersanyagnorma emelést.  
2022. szeptember 1-től újabb 15%-os nyersanyag-norma emelést javasolt a JustFood Kft, 
melyet a 17/2022. számú határozattal a Tanács elfogadott. 
 
Az emelést a drasztikusan magas nyersanyagárak, az infláció indokolta. A Kft a hatósági áras 
alapanyagokat (liszt, cukor, étolaj, egyes húsfélék) magas piaci áron tudja beszerezni. Már 
akkor utalt kérelmében arra, hogy az őszi gazdasági helyezt miatt további emelés várható. 
A villamosenergia, gáz, üzemanyag, munkabérek jelentős növekedése további terhet jelent a 
Kft részére, így a szeptembertől alkalmazott vásárolt élelmezési díjak csak részben nyújtanak 
fedezetet a szolgáltató számára.  
Így a szolgáltató 2023. január 1-jétől újabb emelést kezdeményezett a vásárolt élelmezést 
érintően, viszont most a rezsikulcs mértékét szeretné 15%-al megemelni. 
 
A vásárolt élelmezés díja a nyersanyagárból és a nyersanyagárra alkalmazott rezsikulcs 
összegéből áll. A vállalkozási szerződés megkötésekor a szerződés IX.2. pontjában fix 85%-
os rezsikulcs került rögzítésre. /nyersanyagnorma + nyersanyagnorma x rezsikulcs 85% = 
nettó eladási ár/ 

Az étkezési térítési díj megállapítását illetően a Városi Gondozási Központ az ellátott 
jövedelmi helyzetét vizsgálja, és a rendeletben foglaltak alapján változtatja. Az ellátottak 
részére a vásárolt élelmezés emelése nem jelenti automatikusan, hogy többet fizetnek. 
Amennyiben a rendeletünkben változtatjuk a szolgáltatás díját, az ellátottaknál akkor jár ez 
emelkedéssel, és akkor is a jövedelmi viszonyainak megfelelő mértékben.  

2022.évben benyújtott 2 emeléssel a szociális étkeztetésnél várhatóan 12 MFt-al lesz 
magasabb a kiadás 2023.évben. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az emelést a 202/2022 számú határozatával elfogadta, és 
elfogadásra javasolja. 

 



 
 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 
szíveskedjen! 
 

Határozati javaslat:  
 
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2023. január 1-től a 
Társulás által fenntartott Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben a 
rezsikulcsot 100%-os mértékben határozza meg. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor elnök 
 
Szentgotthárd, 2022. december 2.        
                                                                                               Huszár Gábor  
               elnök 



Nyersanyag normák 2023.01.01. Szentgotthárd

Megnevezés
Nyersanyag norma 

nettó Ft / adag
Rezsi díj         

nettó Ft / adag
Eladási ár      

nettó Ft / adag
Térítési díj      

bruttó Ft / adag

Bölcsőde

reggeli 94 Ft 94 Ft 189 Ft 240 Ft

reggeli, diétás 173 Ft 173 Ft 345 Ft 438 Ft

tízórai 51 Ft 51 Ft 101 Ft 129 Ft

tízórai, diétás 92 Ft 92 Ft 184 Ft 234 Ft

ebéd 360 Ft 360 Ft 720 Ft 914 Ft

ebéd, diétás 422 Ft 422 Ft 844 Ft 1 072 Ft

ebéd, gluténmentes 613 Ft 613 Ft 1 226 Ft 1 557 Ft

uzsonna 92 Ft 92 Ft 184 Ft 234 Ft

uzsonna, diétás 170 Ft 170 Ft 340 Ft 432 Ft

Óvoda

tízórai 113 Ft 113 Ft 225 Ft 286 Ft

tízórai, diétás 207 Ft 207 Ft 414 Ft 526 Ft

ebéd 383 Ft 383 Ft 766 Ft 973 Ft

ebéd, diétás 422 Ft 422 Ft 844 Ft 1 072 Ft

ebéd, gluténmentes 613 Ft 613 Ft 1 226 Ft 1 557 Ft

uzsonna 92 Ft 92 Ft 184 Ft 234 Ft

uzsonna, diétás 170 Ft 170 Ft 340 Ft 432 Ft

Általános iskola (7-10 év)

tízórai 135 Ft 135 Ft 269 Ft 342 Ft

tízórai, diétás 248 Ft 248 Ft 497 Ft 631 Ft

ebéd 447 Ft 447 Ft 895 Ft 1 136 Ft

ebéd, diétás 521 Ft 521 Ft 1 042 Ft 1 323 Ft

ebéd, gluténmentes 715 Ft 715 Ft 1 431 Ft 1 817 Ft

uzsonna 131 Ft 131 Ft 262 Ft 333 Ft

uzsonna, diétás 243 Ft 243 Ft 485 Ft 616 Ft

Általános iskola (10-14 év)

tízórai 135 Ft 135 Ft 269 Ft 342 Ft

tízórai, diétás 248 Ft 248 Ft 497 Ft 631 Ft

ebéd 480 Ft 480 Ft 959 Ft 1 218 Ft

ebéd, diétás 561 Ft 561 Ft 1 122 Ft 1 425 Ft

ebéd, gluténmentes 768 Ft 768 Ft 1 536 Ft 1 951 Ft

uzsonna 131 Ft 131 Ft 262 Ft 333 Ft

uzsonna, diétás 243 Ft 243 Ft 485 Ft 616 Ft

Középiskola

reggeli 252 Ft 252 Ft 504 Ft 640 Ft

ebéd 519 Ft 519 Ft 1 037 Ft 1 317 Ft

ebéd, diétás 574 Ft 574 Ft 1 148 Ft 1 458 Ft

ebéd, gluténmentes 830 Ft 830 Ft 1 661 Ft 2 109 Ft

vacsora 309 Ft 309 Ft 619 Ft 786 Ft

Felnőtt

reggeli 252 Ft 252 Ft 504 Ft 640 Ft

ebéd 519 Ft 519 Ft 1 037 Ft 1 317 Ft

ebéd, diétás 574 Ft 574 Ft 1 148 Ft 1 458 Ft

ebéd, gluténmentes 830 Ft 830 Ft 1 661 Ft 2 109 Ft

Rezsikulcs: 100%

Rezsikulcs változás: 0,00%



 

 
 

 

 

Tárgy: Rezsikulcs módosítás kérése 2023. január 1-től 

 

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Úr! 

 
A közétkeztetésben használt nyersanyagok beszerzési árának folyamatos, igen nagy mértékű 
emelkedése, valamint a szolgáltatás biztosításához szükséges más költségek 
(villamosenergia, gáz, üzemanyag, munkabérek) jelentős növekedése nehéz helyzetbe hozta 
azokat a vállalkozásokat, akik a stabil gazdasági körülményekben bízva, hosszú távra vállaltak 
stabil árakat. 
 
A 2022. évi költségnövekedés harmadát-felét tudtuk kompenzálni a szeptemberi 
nyersanyagnorma módosítással, a többit cégünk előre raktározással, munka átszervezéssel, 
újra tárgyalt beszállítói szerződésekkel és tovább szigorított nyersanyag felhasználással 
igyekszik megspórolni. 
Mivel tisztában vagyunk azzal, hogy a családok nagy részére a jelen helyzetben további 
terhek nem háríthatók át, viszont a szolgáltatás jogszabályoknak megfelelő mennyisége és 
minősége a jelenlegi szolgáltatási árakon nem tartható fenn, azzal a kéréssel fordulunk 
Önökhöz, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a rezsikulcs 2023.01.01-től történő 100%-ra 
emeléséhez. 
 
A rezsikulcs emelése kompenzálja az emelkedő energia és bérköltségek okozta plusz 
kiadások egy részét. Reméljük, ez belátható ideig fedezi a felmerülő költségeket. 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2022. október 24. 
 

Tisztelettel: 

 
Nagy Bálint 
ügyvezető 
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Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 
munkájáról, feladatairól 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Társulási Tanács 2022. december 08-i ülésére 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 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 évente egy alkalommal értékeli a 
szakmai munka eredményességét. 
 
A szentgotthárdi térségben szociális alapszolgáltatásokat – köztük kötelező és nem kötelező 
ellátásokat - vehetnek igénybe az arra rászorultak, melyek az alábbiak: 

- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- közösségi ellátások, 
- támogató szolgáltatás, 
- idősek nappali ellátása, 
- családsegítés, gyermekjóléti szolgálat (speciális szolg: pszichológus, jogász, mediátor, 

utcai szociális munka, kapcsolattartás, kórházi szoc. munka, készenléti szolgálat) 
- továbbá a személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás keretében a bölcsődei 

nevelés, gondozást. 
 
A Társulás által fenntartott személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási 
Központ Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, valamint a 
SZEOB Tótágas Bölcsőde és a Csörötneki Kisvakond Minibölcsőde. 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 SZEOB bölcsődéi biztosítják, a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat, a 
Család- és Gyermekjóléti Központ intézménye látja el.  
 
Mindhárom intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik 
tevékenységüket, munkájukat: 
- 1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-

án kelt Egyezmény kihirdetéséről. 
- 1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 
- 1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 
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- 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 

 
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. 
 
A tavalyi év ezen a területen is jelentős kihívások elé állította az intézményeinket: a 
járványhelyzet kapcsán az egyes szolgáltatások működtetése a központi előírásoknak, 
módszertani útmutatóknak megfelelően és a mindenkori helyzethez igazodva történt. A 
szociális szakembereink a nehezebb időszakokban is példaértékű munkát végeztek. 
 
 

I. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 
 
A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye egyrészt kötelező, másrészt önként 
vállalt szociális szolgáltatásokat biztosít. A 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 alapszolgáltatást nyújt. 
 
A szolgáltatások - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével - normatív állami 
támogatás igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 
a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a fenntartó Társulás között létrejött 
megállapodás alapján 2022. december 31-ig szól. 
 
Engedélyezett álláshelyek száma 2022. október 01-én: 40 fő. A 40 főből 39 fő főfoglalkozású, 
2 fő megbízási szerződéssel, 4 órában foglalkoztatott álláshely.  
Intézményi alkalmazottak létszáma 2022. október 01-én 41 fő. Ebből 37 fő főfoglalkozású, 2 
fő 4 órában, 1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott. Jelenleg üres álláshely száma: 2 fő 
(1 fő gondozói és 1 fő gépkocsivezetői). 
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• A szolgáltatások közül az étkezést 2021. decemberi statisztika alapján 177 fő vette 
igénybe, 138 fő kiszállítással, 39 fő az idősek klubjában helyben étkezett. 2021-ben az 
ellátottak száma a 2020. évihez képest 1 fővel csökkent, sajnos a Covid 19 vírus miatt 
több ellátottuk elhunyt. 

• Az idősek klubjában lehetőség van az ellátottak részére napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, étkezésre, 
készségfejlesztésre stb. – a klubot 2021. decemberében 39 fő vette igénybe. A 2022 
augusztus31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma 39 fő.  

• A házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható, 
2020. decemberi adatok szerint 81 fő vette igénybe a szolgáltatást – 34 fő a kistérségből, 
47 fő Szentgotthárdról. 2021-es statisztika alapján elmondható, hogy az ellátotti létszám 
jelentősen növekedett. 

• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, valamint a segélyhívó készülék használatára képes 
időskorú személyek veszik igénybe. A működési engedély alapján 60 db készüléket 
helyezhetünk ki. MOTIVAGE projekt keretében a tavalyi évben vásároltunk új, 
korszerűbb és több információt adó VIVAGO DOMI típusú készülékeket. A 2021. 
decemberi adatok alapján 35 fő szentgotthárdi és 21 fő kistérségi, összesen 56 fő vette 
igénybe a szolgáltatást. A készülékek cseréjének is köszönhetően folyamatosan nőtt az 
ellátottak létszáma. 

• A támogató szolgáltatást a mindenkori jogszabályban rögzített célcsoport a szociálisan 
rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre (látási-, hallási-, értelmi-, 
mozgásszervi-, pervazív-, halmozottan-, egyéb fogyatékosság). A teljesített 
feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a személyi 
segítés aránya 2015-től fokozatosan a szállítás felé tolódott. A szolgáltatásinkat leginkább 
a fogyatékkal élő gyermekek és az idős generáció veszi igénybe. Az igénybevevők között 
az elmúlt években megjelentek a 18-59 év közöttiek is. Ebben a kategóriában az ellátottak 
elsősorban személyi segítést, azon belül is lakókörnyezeten kívüli mobilizációt, 
gondozási-ápolási feladatok elvégzésében igényeltek segítséget, mivel a szülőknek már 
nehézséget jelent beteg gyermekük ellátása. 2020. december 31-ei adatok alapján 
összesen 53-an vették igénybe a szolgáltatást, ebből 37 fő Szentgotthárdról, a kistérségből 
pedig 16 fő.  
2021. szeptemberében az intézmény a támogató szolgálat feladatellátáshoz egy új autót 
szerzett be, amelynek megvásárlásához a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás biztosított fedezetet. Az új Opel Combo Life típusú személygépkocsi 7 
személyes, prémium kényelmi és biztonsági funkciókkal gazdagított. Elsődlegesen a 
térségben élő gyermekek speciális közoktatási intézménybe, iskolába történő napi 
szállítását segíti, de szabad kapacitás idején az idősek egészségügyi intézménybe történő 
eljutását és az intézmény egyéb szállítással kapcsolatos feladatainak ellátását is segíti az 
új gépjármű.  

• A közösségi pszichiátriai ellátást az otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő, 
hosszas pszichiátriai problémával küzdő emberek veszik igénybe. Kötelezően 
teljesítendő feladatmutató éves átlagban 40 fő. 2021. évre befogadott feladatmutató 42 fő 
volt, melyből ténylegesen 42,645 teljesített az intézmény. Az ellátást Szentgotthárdon 30 
fő, a kistérségben 12 fő veszi igénybe. 
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Nagyon takarékos, átgondolt, szigorú gazdálkodás mellett az intézmény által működtetett 
szolgáltatások folyamatos és zavartalan működtetése biztosított volt. A szolgáltatások iránti 
igények a COVID- 19 járványveszély ellenére a kérelmek beérkezésének időpontjától 
folyamatosan kielégítésre kerültek. A veszélyhelyzet ideje alatt az intézmény munkatársai is 
példa értékű kitartással, erejükön felül gondoskodtak egyrészt ellátottaikról. A Vas Megyei 
Kormányhivatal 2021-ben az intézmény által működtetett valamennyi szolgáltatás 
vonatkozásában hatósági ellenőrzést végzett. Összességében megállapították, hogy a 
szolgáltatások szakmai színvonala kiemelkedő, az intézmény vezetése és dolgozói a 
jogszabályok előírásait szem előtt tartva, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével 
végzik tevékenységüket. 
 
Az épületben infrastruktúra fejlesztésre lenne mielőbb szükség (fűtéskorszerűsítés, 
villamoshálózat korszerűsítése, nyílászárók cseréje, tetőszerkezet cseréje, udvarrendezés, klíma 
szerelés), amit jövőbeni célkánt tűzött ki az intézmény – az önkormányzat által idén benyújtott 
TOP-os pályázat kedvező elbírálása és megvalósítása jelentős előrelépés lenne az intézmény 
számára.  
 
Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ részletes beszámolóját 
tartalmazza. 
 
 

II. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  
Tótágas Bölcsődéje és Csörötneki Kisvakond Bölcsődéje 

 
A SZEOB Tótágas Bölcsőde és a Kisvakond Minibölcsődéje 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. 
 
Az intézmények a szakmai munkát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján végzi, a feladatok ellátásánál a bölcsődei nevelés, 
gondozás országos alapprogramja célkitűzéseit veszi figyelembe. 
 
Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 
gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja, napi 12 órás nyitvatartási 
renddel.  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 12 
kisgyermeknevelő, és az ő munkájukat segítő 3 bölcsődei dajka dolgozik. A szakmai 
munkát függetlenített bölcsődei intézményegység-vezető végzi.  
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2012. óta van az intézményben személyi gondozási térítési díj, melyből a 2021-2022-es nevelési 
évben 3.599.280,- Ft folyt be. A fennálló pandémia miatt az életbelépett központi támogatások 
révén a gyermeklétszám elszámolása módosult, így kedvezőbb helyzetbe került a szolgáltatás. 
A 2021-es évben központi utasítás alapján a január 1-én beíratott, vagy a befogadható 
összlétszám 80 %-a (melyik a kedvezőbb) szerint kell a létszámadatokat megadni.  
 
2021-2022 nevelési évben 1 fő gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 
1 gyermek hátrányos helyzetű és 3 fő tartósan beteg gyermeket neveltek, gondoztak a 
bölcsődében. 
 
Az ingatlan felújítási és bővítési munkálatai a bölcsőde folyamatos működése mellett, 2022 
májusában megkezdődtek, s várhatóan 2023. március hónapra befejeződnek. Ezt az időszakot 
átszervezéssel, mindannyiuk együttműködésével, türelemmel lehet megvalósítani. A 
pályázatból udvari felújításra is sikerült forrást elkülöníteni, illetve új játszóeszközök 
beszerzésére is lehetőség nyílik. 
 
A járványhelyzet idején nagymértékben átalakult és megváltozott a családokkal való 
kapcsolattartás: az online felületek előtérbe kerültek, hisz ezek segítségével azonnali, gyors 
információátadásra volt lehetőség. A 2021-2022-es tanévben a szülői értekezleteket, 
szülőcsoportos beszélgetéseket negyedévente már megtartották. A járványhelyzet miatt 
szigorúbb szabályozást alkalmaztak a bölcsőde életében.   
 
A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
2022. április 25-től engedélyezték a csörötneki minibölcsőde, a SZEOB Kisvakond 
Minibölcsődéje működését Csörötneken. Egy teljesen új, átalakított, modern épületben látják 
el a 0-3 éves gyermekek bölcsődei nevelését. A lakosság körében is megfogalmazódott a 
bölcsődei ellátás iránti igény. Egy sikeres pályázat és az új jogszabályi környezet lehetővé 
tetette, hogy elinduljon a mini bölcsődei ellátás a településen. Az új ellátási forma a kisebb 
csoportlétszám mellett még inkább tud az egyes családok igényeihez igazodni, amellett, hogy 
az édesanyák munkavállalását is megkönnyíti. A településen élő kisgyermekes családok nagy 
örömmel fogadják a kislétszámú ellátási formát.  
A minibölcsődében a törvényi és szakmai előírásoknak megfelelő végzettségű és számú 
alkalmazott látja el a feladatokat. Minibölcsődénk egy gyermekcsoporttal működik, a 
csoportban 1 kisgyermeknevelő folyamatosan jelen van. Az intézmény 7 gyermeket (ha 
mindenki betöltötte a 2. évét, akkor 8 gyermeket) nevelhet, gondozhat. A bölcsődei dajka a 
felügyelet mellett, aktívan segíti a kisgyermeknevelő munkáját, a kisgyermeknevelő 
iránymutatásai alapján részt vesz a gyermekek gondozásában. A SZEOB Kisvakond 
Minibölcsődéje júniusától elérte a maximálisan felvehető gyermeklétszámot, 7 fő gyermek jár 
az intézménybe. Előreláthatóan a 2022-23-as nevelési évben, a 7 főből biztosan marad 6 
kisgyermek, 1 kisgyermek szülei pedig jelezték a bölcsődei ellátási igényüket. Így a következő 
évben is maximális létszámmal fog működni a minibölcsőde. 
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Felvehető maximális 

gyermeklétszám 7 fő 

 

  

  

 
Bölcsődei csoportok 

száma 5  

  május 30. június 30. július 31.  

 
Bölcsődés s gyermekek 

létszáma 6 7 7 

 

  

  

 Rendszeres 

0 0 0 

 

 gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 

 

  

 Hátrányos helyzetű 0 0 0  

 Tartósan beteg 0 0 0  

 
a Gyvt..21B.§ ad) pontja 

szerint, a jövedelmi 

helyzet miatt ingyen 

étkező 2 2 2 

 

  

  

  

  

 Három vagy több 

gyermekes család 

gyermeke 0 1 1 

 

  

  
  

 
Az intézmény településen belüli elhelyezkedése ideális. A különálló új épület könnyen 
megközelíthető, a település központjában helyezkedik el, közel az óvodához, a 
buszmegállóhoz. A kisgyermeket körülvevő tárgyi és személyi környezet kiválóan megfelelő, 
így minden lehetőség adott egy jól működő intézményhez. 
 

III. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 
 

2021. évben is a szentgotthárdi kistérséghez tartozó 15 településen biztosította a Család- és 
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a Család-és Gyermekjóléti Szolgáltat 
keretében az alapszolgáltatást, családsegítést és gyermekjóléti alapellátást, illetve a Család - és 
Gyermekjóléti Központ a hatóság közeli tevékenységet, az óvodai és iskolai szociális segítő 
munkát, valamint az ingyenesen igénybe vehető speciális szolgáltatásokat fogja össze, valamint 
alapszolgáltatás keretében biztosítja a Helyettes szülői ellátást, ami két gyermek befogadására 
alkalmas. A fent leírtakat az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998 NM 
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rendelet, valamint az 1/2000. SzCsM rendelet alapján végzik. 
 
Az intézmény alkalmazottainak (12 engedélyezett álláshely) munkaköre összefügg, egy-egy 
munkatárs több szakterületen is lát el feladatot az intézményen belül. A speciális feladatok nagy 
részét külsős szakemberek (1 fő jogász, 1 fő pszichológus, 2 fő mediátor) látja el. 
 
Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. A feladatellátásához a 
tárgyi feltételek teljes körben biztosítottak. 
 
Az intézmény a 2021. évben krízishelyzetben lévő gyermekkel/egyénnel nem találkozott. Az 
év folyamán gyámhivatali megkeresésre egy fő gyermek és édesapja számára biztosították a 
felügyelt kapcsolattartás lehetőségét mediátor szakemberek közreműködésével. Kórházi 
szociális munkát az intézmény szakembere heti négy órában biztosította a Markusovszky 
Kórház Egyetemi Oktatókórház Szentgotthárd Rehabilitációs Osztályán. Az elmúlt évben 
ügyintézés, tájékoztatás, tovább irányítás, konkrét tanácsadás tekintetében, 7 személy volt 
érintett. Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki 
napokon biztosított tanácsadást. A szakember előre egyeztetett időpontok alapján, 19 fővel 
valósította meg a terápiás munkát. Jogi tanácsadás keretében az intézmény a kliensek részére 
ingyenes jogi tanácsadást biztosít. A jogi szakember 21 főnek biztosított jogi segítségnyújtást. 
 
A feladatellátásához a tárgyi feltételek teljes körben biztosítottak. 
 
Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

IV. Értékelés a szakmai munkáról  
 

Mivel a jogszabályi előírás szerint a fenntartó évente értékeli a szakmai munka 
eredményességét, így az intézmények beszámolóit áttekintve az állapítható meg, hogy 
mindhárom intézmény – Városi Gondozási Központ, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 
Szentgotthárd, Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék bölcsődéi a 
szakmai munkáját jó színvonalon végezte. Ezt alátámasztják azok az ellenőrzésekről készült 
jegyzőkönyvek is, amelyeket a különböző szakmai szervezetek folyamatosan végeznek 
valamennyi intézményben. Annak ellenére is nagyon jó színvonalú a munka, hogy az 
intézmények folyamatosan létszámgondokkal küszködnek.  
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni szíveskedjen.  
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Tájékoztató a 
személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól szóló 
dokumentumot megismerte. A Városi Gondozási Központ, a Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, a SZEOB Tótágas Bölcsőde és a Csörötneki 
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Kisvakond Minibölcsőde szakmai munkáját jónak értékeli és köszönetét fejezi ki az 
intézmények vezetőinek és dolgozóinak. 
 ……………………………………………………… 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fábián Béláné intézményvezető 

                     Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 
                     Uhor Anita intézményvezető 
 
Szentgotthárd, 2022. november 29.  
                                                                                                           Huszár Gábor  
                                                                                                                elnök 
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Bölcsődei Intézményegység-vezetői beszámoló a 2021/2022- es 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 nevelési év feladatait 5 gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látjuk el. Az 

elmúlt nevelési évben is a férőhely kihasználtságunk 100 °% - os volt, azaz 68 férőhelyen 

68 gyermeknek nyújtottunk napközbeni ellátást. 

Az érvényes NM rendelettel összhangban a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében 12 

kisgyermeknevelő, 3 bölcsődei dajka állást engedélyezett a Fenntartó.  

Jelenleg 3 fő GYED, GYES-en lévő kisgyermeknevelőből 1 fő 2023. januárjában kezdi el 

aktív munkáját, szeptembertől szabadságát tölti. A távollévő kisgyermeknevelők 

helyettesítését szakképzett szakemberekkel tudtuk megvalósítani. 

A 2022. április 25-étől induló SZEOB Kisvakond Miniölcsődéjében egy kisgyermeknevelő 

munkatársunk létesített jogviszonyt. Így, 2022. április 25 - 2023. január 1-ig egy 

kisgyermeknevelői álláshely betöltetlen maradt a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében. Ezt a 

feladatot helyettesítésekkel oldjuk meg. Az elmúlt nevelésiévben 91 napot 

helyettesítettek a kisgyermeknevelők. Az idevonatkozó jogszabály szerint, a helyettesítő 

kisgyermeknevelőt helyettesítési pótlék illet meg. 

A SZEOB Tótágas Bölcsődéje férőhely – Bővítésére elnevezésű sikeres fenntartói 

pályázat – révén ismét megújul intézményegységünk. Az ingatlan felújítási és átalakítási 

munkálatai a bölcsőde folyamatos működése mellett, 2022.május hónapban kezdődtek 

el, s várhatóan 2023. március hónapra befejeződnek. Ebben az időszakban együtt kell 

élnünk a felújítás, átalakítás minden munkafázisával, amely csak a működés időszakos 
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átszervezésével, mindannyiunk együttműködésével, megértésével, türelmével együtt 

valósulhat meg.  

Az udvaron a bölcsődés korú gyermekek számára elkülönített udvarrész áll rendelkezésre. Az 

udvar megérett egy tereprendezésre, nem megoldott az esővíz elvezetése, a töredezett 

járdarészek, a kiálló nagy fagyökerek és a mélyebben fekvő csatornafedelek mind, mind 

balesetiforrásként jelennek meg, a bölcsődés gyermek életében. Reményeink szerint a 

megnyert bölcsődepályázat pozitív változást hoz. a játszóudvar korszerűsítésében is. A 

felsorolt veszélyforrások meglétét a kormányhivatal Népegészségügyi szakhatósága a 

helyszíni ellenőrzés során megerősítette. 

Örülünk, hogy sikerült udvarimunkást alkalmazni az intézménynél. Nagy segítségünkre 

van az udvar tisztántartásában, rendezettségében a munkája. 

Továbbra is törekedtünk a takarékosságra. Az elmúlt nevelési évre nem terveztünk 

nagyobb dologi kiadást, a karbantartási munkálatok estén is csak a 

legszükségesebbeket rendeltük meg. 

Szakmai munkánk tervezése során, olyan programokat biztosítottunk (barkácsdélután, 

gyermeknap.), 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 

A SZEOB Tótágas Bölcsődéje elsősorban Szentgotthárd városában élő gyermekek 

számára nyújt ellátást, de a környező településekből is tudja fogadni a gyermekeket az 

üres férőhely erejéig. A 2021-2022-es nevelésiévben összesen 16 gyermek érkezett a 

térség településeiből, ezek Alsószölnök, Apátistvánfalva, Magyarlak, Rábagyarmat, Rátót, 

Rönök. A szolgáltatói nyilvántartás szerint az ellátási terület 11 településre szól, de a 

tavalyi évben 6 településről jelezték a szolgáltatás igénybevétel iránti igényt. 

Szakmai munkánkat a 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, valamint a 2020. évben módosításra került 

Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja, az NFSZK által kiadott 

Módszertani Levelek által előírt szabályozás szerint, valamint a „Gyökerek és Szárnyak” 

pedagógiai program ránk vonatkozó sajátosságai szerint végezzük.   
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Kiemelt célunk: ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” szemlélet megvalósítása, hogy a gyermek 

szabadon, játékosan, örömmel tudjon felfedezni. Bölcsődénk szakmai programjában 

hangsúlyos szerepet kap a nevelés-gondozás valamennyi helyzete: játék, mondóka, 

ének, mese, vers, mozgás, alkotó tevékenységek, egyéb tervezett tevékenységek, a 

tanulás és a gondozás. 

Kiemelt feladatként jelenítettük meg az éves munkatervben és a játéktevékenységet. A 

gyermekek életkori és egyéni sajátosságait ismerve a kisgyermeknevelők tudatosan 

teremtették meg azokat a feltételeket, amelyek a „fejlesztő” funkciók gyakorlására, 

működtetésére lehetőséget adtak. 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 házitovábbképzések témái kitértek a kiemelt nevelésiterületre. 

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 diplomával rendelkező 7 fő 

kisgyermeknevelőből 4 fő volt aktív dolgozó az elmúlt nevelési évben. A 4 főből 1 fő  PED 

II. kategóriában, 3 fő PED I kategóriában van.   

A kisgyermeknevelők végzettség szerinti megoszlása: 

  

Diplomás

• Ped II. - 1fő
• Ped I. - 3fő

Középfokú 
végzettség

• Szakgondozónő- 5 
fő

• Gyermekgondozó 
3 fő
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Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság a bölcsődei 

intézményegységben (2021. szeptember 01- 2022. május 31.) 

1.1. 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 52 52 59 56 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesülő 

 1 1 1 

Hátrányos helyzetű  1 1 1 
Tartósan beteg 3 3 3 3 

a Gyvt..21B.§ (1) 
bekezdés a) pontja 
szerint, a jövedelmi 
helyzet miatt ingyen 

étkező 

22 19 24 24 

Három vagy több 
gyermekes család 

gyermeke 
6 6 6 6 

Társulás tanács 
határozata szerint 

gondozási díj fizetés 
alóli mentesség 

 2 3 8 

 febr. 28. márc.31. ápril.30. május.31. 
Bölcsődés s gyermekek 

létszáma 64 66 67 68 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesülő 

1 1 1 1 

Hátrányos helyzetű 1 1 1 1 
Tartósan beteg 3 3 3 3 

a Gyvt..21B.§ (1) 
bekezdés a) pontja 
szerint, a jövedelmi 
helyzet miatt ingyen 

étkező 

27 27 28 29 

Három vagy több 
gyermekes család 

gyermeke 
7 7 7 7 

Társulás tanács 
határozata szerint 

gondozási díj fizetés 
alóli mentesség 

11 15 16 18 
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A 2021/2022-es nevelési évben 68 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A 

férőhelyek feltöltését, minden esetben a szülők munkaerőpiacra való visszatérésének 

ideje határozta meg. 

A gyermekek 60%-a fizette a gondozási személyi térítési díjat. A gyermekek 42%-a 

étkezhetett ingyenesen. 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 tudta gyermeke napközbeni ellátását biztosítani, illetve a szociálisan hátrányos 

helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az intézményi nevelést, gondozást, 

étkezést. 

November hónaptól Vegán étrenddel étkező gyermek számára is biztosítunk bölcsődei 

ellátást. 

1.2. adattábla 

CSOPORTOK 
A 

CSOPORT 
TÍPUSA 

SZEPT. 01. OKT. 30. NOV. 30. DEC. 31. JAN. 29. 

Misi mókus kisóvodás 12 12 12 12 13 

Napsugár kisóvodás 13 13 13 13 14 

Sün Balázs kisóvodás 13 13 14 13 13 

Pöttyös 
Katica 

vegyes 12 12 14 13 13 

Pillangó 
Panna 

csecsemő 2 2 6 5 10 

CSOPORTOK 
A 

CSOPORT 
TÍPUSA 

FEBR. 26. MÁRC.31 ÁPR.30. MÁJ.31. JÚN.30. 

Misi mókus kisóvodás 13 13 13 14 14 

Napsugár kisóvodás 14 14 14 14 14 

Sün Balázs kisóvodás 14 14 14 14 14 

Pöttyös 
Katica 

vegyes 13 14 14 14 14 

Pillangó 
Panna 

csecsemő 10 11 12 12 12 

 

A 2021-2022-es nevelési évben, 68 gyermek felvételére került sor. Többen kezdték kétéves 

kor alatt a bölcsődét, ez esetben a csoportba felvehető gyermekek száma 12 fő. Amennyiben 

mindenki betölti a kétéves kort, abban az esetben lehet a csoportlétszám 14 fő. A bölcsődébe 
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felvett gyermekről 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. 

 

 

 

 

Továbbképzés: 

Akkreditált továbbképzésen az elmúlt nevelési évben, 11 fő kisgyermeknevelő vett részt, 

hogy eleget tegyen a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendeletben foglalt továbbképzési 

kötelezettségének. A 11 fő kisgyermeknevelő minősített továbbképzésének költségét 

pályázat fedezte. A jogszabály által előírt kötelező továbbképzések teljesítése 

folyamatos. 
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A továbbképzés  
megnevezése, címe 

Alkalom Résztvevők száma Megszerzett 
pontérték 

A hatékony 
kommunikáció 

eszközei 
4 3 34 

Kiégés felismerése és 
kezelésének 
lehetőségei 

4 10 6 

ENSZ egyezmények, 
szakmai etikai 

kérdései, önkéntesség 
2 10 6 

Gyermekút a kora 
gyermekkori 
intervenciós 

ellátórendszerben 

3 2 10 

Jogszabály/jogismeret 
aktualizálás, ellátotti-, 

gyermek-, 
betegjogok. 

4 3 6 

 

Házi továbbképzések: 

A 2021/2022-es nevelési év munkaterve alapján, betervezett továbbképzések, 

megvalósítása változatos módszerekkel történt. Kisgyermeknevelői előadások, 

hospitálások, kerekasztal beszélgetés, pszichológus előadásait hallgattuk. 

 

 

 

 Témája Ideje 

 

Kiégés felismerése, kezelésének 
lehetősége. 

2021. október 

EL
Ő

AD
ÁS

O
K,

 
H

O
SP

IT
ÁL

ÁS
O

K Játék a bölcsődében. (eszköz, módszer, 
feltétel) 

 2021. november 

Miért kell játszani? 2022. február 

Milyen a jó kisgyermeknevelő? 2022. április 
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Jogszabály által előírt szakhatósági ellenőrzések: 

 Vas Megyei Kormányhivatal –Szociális és Gyámügyi Osztálya, a Körmendi Járási 

hivatal Népegészségügyi Osztálya hatósági ellenőrzést tartottak 

bölcsődénkben.  

 A Népegészségügyi Osztály, az ellenőrzés során megállapította, hogy a 

játszóudvaron lévő lombhullató fák állapotát felül kell vizsgálni, mivel a fák 

termése veszélyes a gyermekekre, a kiálló fagyökerek balesetveszélyesek, 

korlátozzák a gyermekek számára a szabadban való mozgást 

 Szociális és Gyámügyi Osztály méltatta szakmai munkánkat. 

 

 

 

Belső ellenőrzés:  

 az ellenőrzési tervnek megfelelően 3 kisgyermeknevelőre terjedt ki. Ellenőrzési 

terület a folyamatos napirend alkalmazását, az adminisztrációs feladatokat és a 

napi tevekénységek, kezdeményezések megvalósítását ölelte fel. Az ellenőrzés, 

csoportlátogatás, megfigyelés és dokumentumelemzés (törzslapok, 

fejlődésinapló, családifüzet, csoportnapló) révén valósult meg. Az 

ellenőrzésekről feljegyzés készült, a felmerülő hiányosságokat megbeszéltük. 

Minden esetben törekedett a kisgyermeknevelő azokat kijavítani 

 a bölcsőde tisztaságának, higiénés viszonyainak ellenőrzése, 

a dajkák estében az ellenőrzési terület a higiénés feltételek, a rendezett 

körülmények meglétére, a játékeszközök biztosítására terjedt ki.  

Értekezletek: 

 munkatársi. szeptember hónapban, szervezeten belüli változások ismertetése, 

  kisgyermeknevelői értekezletek, a felmerülő  aktuális teendők megbeszélése, 

 bölcsődei dajkák részére tartott értekezletek havi szinten, 

 megemlékezés a bölcsődék napjáról, április 21. 

 

A BÖLCSŐDÉBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  

Gondozási díjak alakulása 2021.09.01-2022.05.31. 
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HÓNAP Beíratott 
gyermekek 

A gondozási 
díjból 

származó 
összes bevétel 

Ft. 
 

Gondozási díj 
fizetésre 

kötelezettek 
száma/fő 

Gondozási díj 
fizetése alól 
mentesülő 
gyermekek 
száma/fő 

Szeptember 52 363.425,- 38 14 

Október 52 560 920,- 41 11 

November 57 386 545,- 41 16 

December 57 285 645,- 41 16 

Január 63 368 830,- 43 20 

Február 64 434.190,- 41 23 

Március 66 377.165,- 39 27 

Április 67 409.245- 39 28 

Május 68 413.315,- 38 30 

Összesen  3.599.280,-   

 

A térítési díj szabályaira vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997.évi XXXI. törvény 146.-151.§. és a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 

rendelkezéseit kell figyelembe venni.  

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő- testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29§ (1) – (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátások díjáról szóló 23/2003. ( IV.30.) önkormányzati rendeletében szabályozza a 

gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját, hozzá tartozó 

kedvezményeket-, mentességeket. Személyi térítési díj összege: 100-795 Ft/ nap. A 

személyi térítési díj összegét a család 1 főre eső nettójövedelme határozza meg.  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának határozata 

szerint, az a gyermek, aki 2021. szeptember 1. után betölti 3. életévét, mentesül a 

gondozási díj fizetése alól. 

Bölcsődénkben 2022. május 31-ig, 18 gyermek töltötte be 3. életévét, ők a döntés 

értelmében mentesültek a fizetési kötelezettség alól. 

2012. január elsejétől már nem csak az étkezésre, hanem a gondozásra is kérhető térítési 

díj a bölcsődében. A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében 2013 áprilisától került bevezetés a 

gondozási személyi térítési díj. 
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Gyermekvédelmi feladatok: 

Ebben a nevelési évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az esélyegyenlőség 

biztosítására, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett gyermekek 

életének figyelemmel kísérésére, esetleges segítése. 

 a gyermekek beszoktatása a családlátogatással kezdődik. A 

családlátogatás során feltérképezik a rászoruló családokat, lehetőség szerint 

segítséget nyújtunk. Két alkalommal a szülők által felajánlott gyermekruhákat, 

játékeszközöket, az arra rászoruló családok között osztottuk szét, 

 a nevelési évben 1 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesült, aki hátrányos helyzetű lett, környezeti okok miatt, 3 gyermekről 

készült 1-1 alkalommal pedagógiai jellemzés. 

 a megbízott gyermekvédelmi felelős gyermekvédelmi munkájáról, az 

intézményegység - vezetőnek és a központ felé, éves beszámolót készített, 

 a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 1 alkalommal tartott 1 

gyermek ügyében esetkonferenciát 

 2 gyermek részesült alapellátásban (családgondozás) 

 tájékoztattuk a szülőket a pénzbeli (családtámogatások, segélyek) támogatások 

igénylésének lehetőségéről, 

Bölcsődei programok 

2. adattábla a bölcsődei programokról 
 

Megnevezés Időpont Megjegyzés 

Népmese világnapja 2021.09.30 
többszöri ismétlés 

Kisgyermeknevelők Benedek Elek mesét 
mondtak, báboztak el a gyermekeknek 

Magyar nyelv napja: 
 2021.11.10 csoport szinten 

Diavetítés 
Hagyományápolási céllal 

megtartott ünnepeink (Mikulás, 
karácsony, 

Az ünnepekhez 
közeli 

időpontokban 
énekléssel fogadták a Mikulást 

Hagyományápolási céllal 
megtartott ünnepeink Farsang 2022.03.01 minden gyermek, felnőtt jelmezbe bújt 

Nyuszifészek keresés az udvaron 2022.03.13  

Megemlékezés Anyák napjáról. 2022.04.30 gyermekek saját kezűleg készített 
ajándékkal kedveskedtek Édesanyjuknak 

Gyereknap/ családi délután 2022.06.01 arcfestés, csúszda, barkácsolás 
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A tudatosan elkészített heti programtervezetek  a bölcsődei nevelés főbb helyzeteire  

terjedtek ki, azaz a játék, mozgás, mondóka, ének, vers, mese, alkotótevékenység, 

környezet aktív megismerése. Arra törekedtünk, hogy minden tevékenység öröm forrás 

legyen a gyermek számára, megvalósuljon az én csinálom öröme, az együttesség, a közös 

munkálkodás, a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A 

tevékenységekbe való bekapcsolódás önkéntességre épült. 

Hagyományápolási céllal minden évben házhoz jön a Mikulás, aki a kisgyermeknevelők 

által készített édességcsomagot ad át a gyermekeknek. A gyermekek énekléssel fogadták 

a Mikulást. Az adventre való hangolódásnak is aktív résztvevői voltak a gyermekek, 

közösen szaggattak mézeskalácsot, az  adventi koszorú köré ülve karácsonyi 

mondókákkal, énekekkel. A gyermeknap alkalmából a kisgyermeknevelők ajándékot 

készítettek a gyermekeknek. A családi délután aktív játékkal telt el. Szülők, gyermekek 

pozitívan értékelték a közös programot. 

 

Szeptember hónapban a szakmai dokumentáció elindítása, a napi tevékenységek 

tudatos tervezése a nevelésiévre, az évszaknak megfelelő napirend kialakítása, és 

összehangolása a szakdolgozók munkarendjével, volt a legfontosabb feladatunk. Az 

életkornak megfelelő játékkészlet biztosításával törekedtek a kisgyermeknevelők a 

csoport életének megszervezésére és a napi kezdeményezések elindítására. 

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. A beszoktatás a családlátogatással kezdődött. 

 

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 
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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, mondókákkal, 

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. A kialakult 

veszélyhelyzet miatt néhány programunk elmaradt, de segítséget nyújtottunk az otthon 

lévő gyermekek szüleinek segítettünk abban, hogy ezekben a nehéz napokban vidáman, 

tevékenyen töltsék el a napokat. Ajánlottunk a szülőknek egy napirendet, hogy 

gyermekük otthon is érezze a kiszámíthatóságot. A napirendhez tartozó naponta változó 

játéktevékenységek (mese, vers, ének, mozgás, alkotótevékenység) mintáját hetente 

elérhetővé tettük a szülői csoportokba. A segítséget, az ötleteket a szülők szívesen 

fogadták. 

Május: A gyermekek felköszöntötték édesanyjukat, az általuk készített apró ajándékkal. 

Az óvodába menő gyermekek szülei számára tartott szülői értekezlet a fennálló 

veszélyhelyzet miatt idén elmaradt, de a kisgyermeknevelők a gyermekek érési, fejlődési 

folyamatairól az egyéni beszélgetések alkalmával tájékoztatták a szülőket. 
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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 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. 

Egészséges életmód megalapozása 

3. adattábla az egészséges életmód megalapozása, egészségvédelem, egészségügyi 

ellátás  

 Program Megjegyzés Érintett 

2021.09. 
 

gyermekek 
életkorának, 

fejlettségének 
megfelelő napirend 

kialakítása 

kisgyermeknevelő, 
bölcsődei dajka 

munkarendjének 
összehangolása a 

gyermekek napirendjével 

51 gyermek 

2021.11. egészség hónapja szülők tájékoztatása a 
védőoltások jelentőségéről 

minden gyermek, 
kisgyermek-nevelők 

Hetente gyümölcsnap ismerkedés  a 
gyümölcsfajtákkal 

kisgyermek-nevelők, 
szülők 

folyamatosan 
balesetmentes 

környezet 
biztosítása 

játszótéri eszközök 
karbantartása 

int.egy.v., kisgyermek-
nevelők 

folyamatosan játékos közös 
mozgás, naponta 

csoportok tevékenységi 
terveiben meghatározottak 

szerint 

minden gyermek, 
kisgyermek-nevelők 

folyamatosan 

só-szoba, 
tornaszoba 
használat 

csoportbeosztás 
szerint illetve a 

szabad levegőn való 
tartózkodás 

összerendezett, harmonikus 
mozgás kialakítás 

érdekében közös mozgás, 
mozgásos játékok 

minden gyermek, 
kisgyermek-nevelők 

folyamatosan egészségügyi ellátás bölcsődeorvos napi szinten 
vizitel a csoportokban minden csoport 

negyedévente fejtetvességi 
vizsgálat 

bölcsődeorvos rendszeres 
ellenőrzést végez minden gyermek 
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Kapcsolattartás 

 Szülői értekezletet, szülőcsoportos beszélgetéseket negyedévente megtartottuk. 

A házirendről, szakmai programunkról, a kisgyermeknevelők a további 

feladatokról, programokról tájékoztatták a szülőket. Megbeszélték az addig 

történt eseményeket. Szülőket folyamatosan tájékoztattuk a kialakult 

veszélyhelyzet miatt a szükséges ovo-védő intézkedésekről. 

 

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, jégkrémet 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. 
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5. adattábla a bölcsőde kapcsolatrendszeréről, együttműködés értékeléséről 

Kivel Esemény Tartalma Érintett 

SZEOB Játékvár 
Óvodája 

Intézményegységgel 
 

látogatás 

kisgyermeknevelők az 
óvodában a volt 

bölcsődés 
gyermekeket 

látogatták meg 

óvónők, kisgyermek-
nevelők, 

Óvodai Szakmai 
Munkaközösség-gel 

óvodai szakmai 
munkaközösség 

foglalkozásain való 
részvétel 

pedagógus 
minősítéshez 

szükséges elméleti 
tudnivalók, pedagógus 

kompetenciák, 

2 fő gyakornok 

Intézményközi 
Vezetői Szakmai 

munkaközösséggel 
tájékoztatás, 

információ átadás 

Intézményi 
szabályzatokat érintő 

változások, vezetői 
feladatok a minősítés 

folyamatában 

intézmény-egység-
vezető és helyettes 

Család- és 
Gyermekjóléti 

Központtal 

koordinációs 
üléseken, 

esetmegbeszéléseken 
való részvétel 

éves munkaterv, 
gondozási terv 

megbeszélése, éves 
beszámoló 

ismertetése 

gyermekvé-delmi 
felelős 

Tótágas Bölcsőde 
intézményegy-ség 

kisgyermeknevelői 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, bölcsődei 
dolgozók 

Tótágas Bölcsőde 
intézményegy-ség 

kisgyermeknevelői és 
az óvodai 

intézményegy-ség 
nevelőtestülete 

Közös családinap és 
gyermeknap 
lebonyolítása 

változatos 
tevékenységek 

biztosítása 

óvodai, bölcsődei 
dolgozók 

Fenntartó adatszolgáltatás 
TAJ alapú 

nyilvántartás adatai, 
éves beszámolók 

int. egys. v. 
 

EBI vezetői értekezletek jogszabályi változások, 
szakmai kapaszkodók igazgató, int.egy.vez. 

 

Összegzés: 

Az éves munkatervben meghatározott alapfeladatokat, tevékenységi tervezeteket 

továbbképzéseket, programokat a munkaterv alapján végeztük.  

Napi szinten hangsúlyoztuk a játékos mozgást, a nyugodt játéktevékenységet, a 

beszédfejlődést, az önállósodási törekvések támogatását, a szabadlevegőn való 

tartózkodást 
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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. 

A kialakult veszélyhelyzet miatt bevezetett óvó-védő intézkedésekről tájékoztattuk a 

szülőket, elfogadták, betartották ezeket. A kialakult helyzet felelőségteljes magatartást 

követelt meg a bölcsőde összes dolgozójától. 

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 

 

Szentgotthárd, 2022. augusztus 7.  

       dr. Dancseczné Kovács Tünde 
           intézményegység-vezető 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd Járás Székhelyű Település 

2021. évi tevékenységére vonatkozóan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2021. évben a Járásszékhelyhez, Szentgotthárdhoz tartozó 15 településen biztosította a 

Család -és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a Család -és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás keretében az alapszolgáltatást, családsegítést és gyermekjóléti alapellátást, illetve 

a Család -és Gyermekjóléti Központ a hatóság közeli tevékenységet, az óvodai és iskolai 

szociális segítő munkát, valamint az ingyenesen igénybe vehető speciális szolgáltatásokat 

fogja össze, valamint alapszolgáltatás keretében biztosítja a Helyettes szülői ellátást, aki két 

gyermek befogadására alkalmas. 

Az intézmény egységei feladataikat az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról, az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

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

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről és az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről jogszabályok tükrében 

végzik. 

 

 Az intézmény alkalmazottainak munkaköre összefügg, nehezen szétválasztható a napi 

munkában, egy-egy munkatárs több szakterületen is lát el feladatot az intézményen belül. Az 

intézményben 3 fő családsegítő dolgozik, közülük 1 fő családsegítőként szolgálatvezetői 

feladatokat is ellát. Ezen túl 2 fő esetmenedzser, ebből 1 fő belső helyettesítéssel biztosítja a 

szociális diagnózis felvételi esetmenedzser feladatait, 1 fő tanácsadó és 2 fő óvodai és 

iskolai szociális segítő, illetve 1 fő szociális asszisztens végzi tevékenységét. A két egységet 1 

fő intézményvezető fogja össze. 

   

A speciális feladatokat, az előző évekhez hasonlóan külsős szakemberek - pszichológus, 

jogász, mediátorok együttműködési megállapodások alapján végezték segítő – tanácsadó 

tevékenységüket az Intézményünk keretei között.  

 

Központunk által nyújtott speciális szolgáltatások:  

Utcai szociális munka keretében feltérképeztük a város frekventált köztereit, utcáit. A 

speciális tevékenység célja a magatartásával elsősorban saját testi, lelki, értelmi, erkölcsi 

fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek, egyének 

speciális segítése. A járványügyi helyzet miatt bevezetett digitális oktatás miatt heti 

rendszerességgel történt utcai szociális munka során 2021. évben krízishelyzetben lévő 

gyermekkel/egyénnel nem találkoztunk. 
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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 jogosultak számára. Az év folyamán gyámhivatali 

megkeresésre egy fő gyermek és édesapja számára biztosította intézményünk a felügyelt 

kapcsolattartás lehetőségét mediátor szakemberek közreműködésével. 

 

Kórházi szociális munka keretében az egészségügyi intézménnyel kötött Együttműködési 

megállapodásnak megfelelően, a kórházi szociális munkát intézményünk szakembere heti 

négy órában biztosította a Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Szentgotthárd 

Rehabilitációs Osztályán. Szükség esetén, a megállapodásban rögzített időn kívül is 

felkereste a szakember az osztályt. Az elmúlt évben ügyintézés, tájékoztatás, tovább 

irányítás, konkrét tanácsadás tekintetében, 7 személy volt érintett, az esetkezelés rendszerint 

többszöri találkozást, egyeztetést igényelt. Az osztályokon, csoportos szociális munka 

keretében, beszélgetések valósultak meg a betegek körében. Továbbá több személy esetében 

jelzéssel élt a területileg illetékes Szolgáltatók felé, mely azonnali intézkedést igényelt a 

hatékony megsegítés érdekében.  

 

Készenléti szolgálat célja az Intézmény nyitvatartási idején túl a felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A 

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

száma egyre gyakoribb 19 esetben nyújtott konkrét és azonnali segítséget.  

 

Pszichológiai tanácsadás keretében a pszichológus heti rendszerességgel, pénteki napokon 

biztosított tanácsadást az Együttműködési megállapodás alapján. A pénteki napokon, 

váltakozva intézményünkben, illetve a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnáziumban 

tartotta a terápiás foglalkozásokat. A szakember előre egyeztetett időpontok alapján, 19 fővel 

valósította meg a terápiás munkát. A szakemberrel rendszeresen esetkonzultációt 

valósítottunk meg. A pszichológiai tanácsadás a szakember betegsége miatt időszakosan 

szünetelt  

 

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

előre egyeztetett időpontok szerint az Együttműködési megállapodás alapján. A jogi 
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szakember 21 főnek biztosított jogi segítségnyújtást. Többnyire azokkal a kliensekkel 

foglalkozott, ahol súlyos családi konfliktusok vannak jelen a család életében, ebből kifolyólag 

szükséges rendezni a család kapcsolatrendszerét jogi vonatkozásban is. 

 A válsághelyzetet követően az igénybevevők száma jelentősen megnőtt, elsősorban 

családjogi, polgári peres ügyekben vették igénybe a szolgáltatást a Központban. 

Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt intézményünk továbbra is szükségesnek tartotta 

ezen szolgáltatás lehetőségének biztosítása. Ez időszakban a szolgáltatás igénybevételének 

módja a kliensek igényeinek megfelelően telefonos egyeztetést követően az ügyvédnő 

irodájában valósult meg. 

 

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

megoldják a kapcsolatukban jelentkező problémákat. Az év folyamán, nem valósult meg a 

speciális, segítő tevékenység.   

 

 

 

 

2021. 02. 16-án a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló jogszabálynak eleget téve rendezte meg Éves Gyermekvédelmi 

Tanácskozását a járványügyi helyzet miatt online formában. 

A rendezvény első részében tájékoztatást kaptak a meghívottak az éves gyermekvédelmi 

munkáról, melyben kiemelték az intézmények közötti gördülékeny és eredményes 

együttműködést, valamint megköszönték minden érintett munkáját.  

A jelenlévők két előadást hallhattak. Kern Henrietta, a Vas Megyei Kormányhivatal 

Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztályának gyámügyi 

szakügyintézője a hatósági tevékenység nehézségeiről tartott előadást. 

Ozsvári Erika - a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, óvodai és iskolai szociális 

segítője a digitális oktatás tapasztalatairól, az általa létrehozott MegértElek közösségi 

felületről tartott előadást. 

A tanácskozás során a hallgatóság sok értékes információ birtokába jutott, melynek 

segítségével megfelelően segíthetik a hozzájuk fordulókat. 
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Intézményünk 2021. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai együttműködésre:  

 

2021-ben a Vas Megyei Főügyészség állásfoglalás céljából, egyes gyermek veszélyeztetés 

kivizsgálása ügyében, 2 alkalommal kért be írásos tájékoztatókat az általunk végzett 

munkáról, illetve a tapasztaltakról, a hatóság közeli esetkezeléseket érintően.  

A veszélyeztetett gyermekek ellátása során szükség szerint, rendszeresen kapcsolatot 

tartottunk a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal Hatósági, 

Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztályával, konkrét esetkezelések kapcsán kaptunk 

gyermekvédelmi segítségre vonatkozó tanácsadást, állásfoglalást.  

 

2021. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékony, szakszerű ellátása miatt 

szükségszerű kiemelni, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárd Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztályával is szoros kapcsolatot tartott fenn az 

Intézmény. A súlyos fokban veszélyeztetett gyermekek eseteivel kapcsolatban, szükség 

szerint személyes konzultációra is sor került a Járási Gyámhivatallal. 

 

Központunk az elmúlt évekhez hasonlóan, 2021- ben is rendszeresen kapcsolatot tartott a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal, mind szakmai – gyermekvédelmi, mind 

szociális jellegű kérdések megbeszélése miatt. Szakmai munkánk eredményességéhez 

intézményünk fenntartója, Szentgotthárd Város Önkormányzata és Képviselőtestülete 

maximálisan hozzájárult 2021-ben is. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MACSGYOE Módszertani Hálózatának a 

megbízásából 2021. évben Központunkban a járványügyi helyzet miatt nem került sor Work 

Shop megrendezésére. A pandémia alatt online formában megtartott szakmai 

megbeszéléseken intézményünk dolgozói rendszeresen részt vettek. Ezen fórumokon 

lehetőség nyílt a jogszabályi változásokat követően a szakmai tapasztalatcserére, a 

gyakorlatban jelentkező problémák megvitatására.  

 

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001) 

Módszertani Hálózata által végzett kutatásban intézményünk is aktívan részt vett. A vizsgálat 

célja, hogy az ügyfelek részéről megnyilvánuló agresszív magatartás megjelenését és annak 

formáit monitorozza a család -és gyermekjóléti szolgáltatók mindennapjaiban.  



6 

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd és a jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének bemutatása: 

 

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

a bölcsőde, az óvodák, 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 járványügyi helyzet miatti 

korlátozások miatt a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság üléseire 

nem került sor. 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából, a Család és Gyermekjóléti 

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

működtet. A törvény által előírt 5 alkalom a fent említett okok miatt nem valósult meg. 

 

 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma, a jelzőrendszeri tanácsadó 

által elkészített összesítés alapján:  

 

Az intézménybe érkező jelzésekkel külön a Szolgálat és külön a Központ foglalkozik. A 

jelzés tartalmát, illetve súlyosságát tekintve történik meg a jelzések szignálása. 

2021. évben Szolgálathoz 49, a Központhoz 35 jelzés érkezett. Területi eloszlását tekintve 

néhány település kivételével a legtöbb településen élő személyről egy vagy több jelzés is 

érkezett intézményünkhöz. Az elszigeteltebb kistelepülésekről érkezett a legkevesebb jelzés, 

természetesen akadnak kivételek.  
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Az oktatási intézményekből főként magtartási, viselkedési problémáról, igazolatlan 

hiányzásról, a szülői együttműködés hiányáról (10 gyermek) súlyosabb esetekben deviáns, 

agresszív (1 gyermek) viselkedésről számoltak be a jelzések.  A jelzésekben egyre több 

esetben merül fel a kiskorú gyermekek veszélyeztetése, ami mögött a szülők 

anyagi/szociális/lakhatási/életvezetési/ mentális nehézségei (22 gyermek) állnak. Az 

életvezetési problémák (szenvedélybetegségek, függőségek) elmélyülésének kifejezetten 

kedveztek/nek a járványügyi korlátozások, sok szenvedélybeteg alkohollal, droggal, 

gyógyszerekkel próbálja oldani az egyre elhatalmasodó szorongásait. Egyre több zavart, 

mentális problémával küzdő személy esetében kérnek a közeli hozzátartozók/anonim 

személyek segítséget intézményünktől, ami véleményünk szerint összefüggésben áll a 

járványügyi helyzet miatti korlátozások, izolációs problémájával, valamint a bizonytalanság 

érzésével, ami sok esetben létbizonytalanságot is jelent. Krízishelyzet, amikor azonnal 
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beavatkozásra volt szükség a jelzés súlyos tartalma miatt, hat alkalommal történt. Az 

elszigetelt, kisebb lélekszámú településekről főként szociális, egészségügyi, mentális, 

izolációs, lakhatási problémáról számoltak be a jelzések, jóval kevesebb gyermeket érintve 

azok. A jelzőrendszeren belül a védőnők 6 esetben éltek jelzéssel (ebből egy esetben 

várandós anya helyzetéről), polgármesterek/ önkormányzati ügyintézők/ jegyzők (10 

személy), az anonimitást kérő állampolgárok (8 személy), valamint a közeli hozzátartozók (6 

személy) a legaktívabbak. A védőnői jelzésekben egyre többször fordul elő a családon belüli 

erőszak, a bántalmazás gyanúja, egy esetben felmerült a szexuális abúzus gyanúja, ami sok 

esetben a kiskorú gyermekeket is érintette, ha nem is testi, de lelki veszélyeztetettség szintjén 

mindenképpen. A konfliktusban lévő pároknak minden esetben felajánlottuk a speciális 

szolgálatatások közül a mediációt. A jelzésekre a jelenlegi törvényi vonatkozások értelmében 

intézményünk öt napon belül reagált, súlyos vagy krízishelyzetben még aznap kiment a 

családhoz vagy a jelzett személyhez. Gyermekeket érintő, főként viselkedési, tanulási, 

mentális probléma esetén minden alkalommal fel lett ajánlva az alapellátás, a pszichológiai 

megsegítés lehetősége, valamint az óvodai és iskolai szociális munkás rendszeresen 

foglalkozott a gyermekekkel, a járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag egyéni 

foglalkozások keretében, a kifejezetten erre célra létrehozott közösségi felületen (Megért Elek 

Messenger csoport). Idős emberekről szóló jelzések esetében szociális ügyintézésben, 

információ nyújtással, illetve, más kompetens szociális intézmények bevonásával segítettünk.  
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A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd tapasztalatai 2021- ben 

Járási szinten: 

a.) A krízisesetek száma: 9 gyermeket érintett, akik esetében ideiglenes hatályú 

elhelyezésre tett javaslatot Központunk. A vezető probléma a szülők közti 

kapcsolati nehézségek, a nevelő szülő gyermekek irányába tanúsított bántalmazó 

magatartása, a szülő gyermekek irányába tanúsított súlyos elhanyagoló attitűdje, 

melyek hosszabb folyamatok után életveszélyes állapotokhoz vezethettek volna. 

Intézményünk minden esetben kompetenciájának megfelelően járt el. 

Nyolc kiskorú gyermek esetében már meglévő hatósági intézkedést kellett magasabb szintűre 

emelni. 

Három kiskorú gyermek esetében az anya alkalmatlannak bizonyult gyermekei 

teljeskörű ellátására, ügyei önálló intézésére, a mindennapi szülői feladatai koordinálására. Az 

anya mentális állapota hullámzó, kiszámíthatatlan, szélsőséges volt: egyszerű dolgoktól 

kiborult, kontrollját teljes mértékben elvesztette. 
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Félő volt, hogy egy ilyen szituációban a gyermekek megsérülnek. Fizikai, lelki, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi veszélyeztetettségük oly mértékű volt, amely védelembe vétel mellett már 

nem volt kezelhető, ezért intézményünk kezdeményezte mindhárom gyermek esetében a 

védelembe vétel felülvizsgálatát és védelembe vétel eredménytelensége miatt a nevelésbe 

vételre tett javaslatot. 

Mivel a gyermekek korábban nevelésbe vétel alatt álltak, intézményünk folyamatosan 

kapcsolatban állt a gyermekvédelmi gyámmal, valamint a gyermekek gondozóival, így 

rálátásunk volt arra, hogy a gyermekek nevelésbe vételük alatt elsősorban lelkileg sokkal 

stabilabb állapotban voltak mint jelen helyzetben édesanyjuk mellett. 

A felülvizsgálati tárgyaláson az anya ígéretet tett arra, hogy megpróbál változtatni 

viselkedésén, kapcsolatán gyermekével, emiatt a hatóság a védelembe vétel fenntartása 

mellett döntött.  

A családgondozás további tapasztalatai azonban beigazolták a szakemberek korábbi 

véleményét, mely szerint az anya súlyosan veszélyezteti mindhárom gyermekét. 

Az ideiglenes hatályú elhelyezést indokoltságát megalapozó tényezők: 

- az anya gyermekei irányába irányuló, gyakran tettlegességig fajuló magatartása 

kimeríti mindhárom gyermek esetében a súlyos fizikai, mentális és lelki 

bántalmazás tényét. A korábbi elhelyezést kiváltó történések aktuálisan adott 

helyzetben is megfigyelhetők voltak: az anya agressziójának elszenvedője mindhárom 

gyermek, hatványozottan a legnagyobb lány volt. 

Az anya képtelen volt önkontrollt gyakorolni: bagatellnek tűnő dolgok miatt képes volt a 

kontrollt annyira elveszíteni, hogy nem riadt vissza balta, hús klopfoló használatától sem 

annak érdekében, hogy feszültségét levezesse. Az anya ebben az állapotában teljesen 

elvesztette a kapcsolatot a realitással, belátással nem volt tetteire.  

- súlyos elhanyagolás ténye 

A lakókörnyezet rendben tartására az anya – többszöri figyelmeztetés ellenére – sem volt 

képes. A higiénés feltételek alapvető biztosítása sem volt megfigyelhető. A gyermekek 

személyi higiénéjére nem minden esetben figyelt az anya, nem az életkoruknak és az 

időjárásnak megfelelő ruházatban járatta őket. 

Élelmezés tekintetében több alkalommal is megfigyelhető volt, hogy az anya nem 

törekedett arra, hogy naponta főzzön a gyerekeknek (ami természetesen nem is elvárható). 

Ugyanakkor a legnagyobb gyermek több esetben is említést tett arról, hogy ő csak lopva 

jutott ételhez, mivel az anya kijelentette, hogy az ő pénzén vásárolt ételhez neki köze 

nincs. 
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A nem megfelelő élelmezés egyértelmű bizonyítéka a lány esetében a jelentős fogyás, 

illetve a gyomorpanaszok. 

- visszatérő motívum a gyermekek bántalmazására más ember felkérése: az anya 

„társakat” keresett maga mellé a gyermekek „bántalmazására”. Ezzel is fokozva azt a 

meglátását, hogy ő dönthet a gyermekei sorsáról, tőle függ az ő jólétük.  

- az anya folyamatos negatív attitűdje a gyermekekkel szemben, aminek 

folyamatosan hangot is adott. Kérésre sem tudta a gyermekei pozitív tulajdonságait 

felsorolni. Ezzel az attitűddel egyértelműen negatívan építette le gyermekei 

személyiségét, tudatosan. 

- az anya együtt nem működése: látszólag törekedett a szakemberekkel való 

együttműködésre addig a pontig, amíg az ő érdeke – és nem a gyermekei érdeke – azt 

úgy kívánta. Csak a maga igazát volt képes hangoztatni, hazugságokkal próbálta 

negálni a súlyos problémákat. 

- az anya pszichés állapota: korábbi pszichiátria vélemény szerint az anya diagnózisa a 

következő: alkalmazkodási zavar.  

Javaslatunkat követően sor került mindhárom gyermek ideiglenes elhelyezésére, jelenleg 

mindhárman nevelésbe vétel alatt állnak. 

 

 Három kiskorú gyermek azonnali kiemelését a családon belül kialakult újabb 

kapcsolati erőszak indokolta.  Az anya korábbi élettársa tettleg bántalmazta az anyát. A 

bántalmazás a három kiskorú gyermek jelenlétében történt meg. Az anya olyan súlyos 

mértékben lett bántalmazva, hogy  az Országos Mentőszolgálat kórházba szállította. 

A rendőrség ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el az élettárs vonatkozásában.  

A veszélyeztető tényezők hosszú évek óta fennálltak a családban, illetve az akkori akut 

helyzetben is megfigyelhetőek voltak: az anya már számtalan alkalommal kiléphetett volna a 

bántalmazó kapcsolatából, ugyanakkor – nem tudni milyen okok miatt – mindig visszament 

bántalmazójához, ezáltal súlyosan veszélyeztette gyermekeit. A gyermekek vonatkozásában 

folyamatosan megfigyelhető volt a távolságtartás a szakemberek irányába: hiszen el lett nekik 

mondva, hogy az otthon történetekről nem beszélhetnek, mert akkor intézetbe fognak kerülni. 

Mindhárom gyermek az évek alatt olyan traumatikus élményeket szerzett, melyek 

veszélyeztetőleg hatottak/hatnak egészséges erkölcsi, mentális, lelki fejlődésükre. 

A gyermekék védelmét sem alapellátásban, sem védelembe vétel keretében nem lehetett a 

továbbiakban megvalósítani a szülők fenti magatartása miatt. Intézményünk a gyermekek 

megvédéséére kizárólag magasabb szintű gyermekvédelmi intézkedéstől várt segítséget. 



12 

 

Az előzményekre tekintettel a Család -és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd mindhárom 

gyermek vonatkozásában ideiglenes hatályú elhelyezésre tett javaslatot.  

 

 Szintén három testvér családból való kiemelésére volt szükség az év folyamán. A 

gyermekekkel kezdetben családba fogadás, majd védelembe vétel keretein belül állt 

kapcsolatban a Központ. A családba fogadás éves felülvizsgálatakor a Család -és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény mindhárom gyermek vonatkozásában a 

védelembe vétel elrendelésére tett javaslatot. Szakmai meglátásunk az volt, hogy a gyám nem 

terhelhető tovább azzal, hogy testvérei teljes körű ellátását, nevelését, gondozását – saját vér 

szerinti gyermeke mellett  -  önerőből a továbbiakban is biztosítsa. A nagykorú testvér az eltelt 

egy éveben erején felül teljesített, mellékállást vállalt, de a szülői támogatás hiánya miatt 

jelentős tartozást halmoztak fel a közüzemi szolgáltatók felé. Intézményünk több alkalommal 

nyújtott segítséget a gyámnak (adományok), az önkormányzat is próbálta anyagilag segíteni a 

családot. 

Véleményünk szerint a vér szerinti apa nem volt alkalmas a gyermekek ellátására, mivel nem 

rendelkezett bejelentett munkaviszonnyal, életvezetési nehézségei voltak/vannak.   

Az anya elmondta, hogy szeretné újra nevelni kiskorú gyermekeit, de nem a korábbi 

lakóhelyükön. Elmondása szerint élettársa mindenben támogatja, hozzájárult ahhoz, hogy az 

anya  három kiskorú gyermekével hozzá költözzön. 

Szakmai meglátásunk az volt, hogy az anya alkalmas lehet a kiskorú gyermekek nevelésére, 

emiatt a korábbi elhanyagoló magatartása miatt a gyermekek vonatkozásában a védelembe 

vétel elrendelését javasoltuk. Szakmai meglátásunk szerint mindhárom gyermek érdeke az 

volt, hogy családban nevelkedhessenek. Az anya korábbi magatartása ugyan számos kérdést 

vethet fel, ugyanakkor a két szülő alkalmasságát tekintve a  vér szerint anya tűnt 

alkalmasabbnak egészen 2021. október hónapig. 

Az intézményhez beérkezett jelzésekre tekintettel egyértelműen kimondható volt a gyermekek 

esetében a súlyos fokú veszélyeztetés, amely elsősorban az anya részéről valósult meg. Az 

apa – szakmai meglátásunk szerint – hosszú távon nem tudta biztosítani a szükséges 

feltételeket gyermekei teljeskörű neveléséhez, holott láthatóan hajlandóságot és motiváltságot 

mutatott ezirányban. A jelzések és a személyes tapasztalatok alapján megállapítható volt, 

hogy mindkét szülő erősen italozó életmódot folytat. Az apa korábban is súlyos alkoholos 

állapotban élte az életét, kezelést nem fogadta el. A szülők súlyos konfliktusok mentén élték 

életüket és nevelték gyermekeiket. Kapcsolatuk hektikus, kiszámíthatatlan volt. Főképp a 

legkisebb gyermek lelki, mentális, szociális biztonsága nem volt megteremtve. A legkisebb 
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gyermeket édesanyja a jelzések alapján és tapasztalataink szerint gyakran kitette az újabb 

családi konfliktusoknak, melyek gyakorta rendőrségi intézkedésbe fajultak. A gyermek szem 

és fül tanújav olt  az akkori életterében történő verekedéseknek, alkoholizálásnak. Az anya 

erőteljes passzivitása, agresszív, lekezelő magatartása irányunkban is azt a problémát jelezte, 

hogy esetleges szenvedélybetegsége súlyosbodik, gyermekére nem tud figyelni, veszélyezteti. 

Az évek során tapasztaltak alapján az adott helyzetben nem tudtunk olyan hozzátartozót 

megnevezni, aki vállalná a gyermekek hosszútávú és biztonságos nevelését. A 

családgondozás alatt a tágabb családi kapcsolatokból soha senki nem ajánlotta fel segítségét a 

gyermekek ellátása terén.  

A feltételezésekre és az újabb esély biztosítására azonban az adott helyzetben nem 

hagyatkozhatunk, a tények alapján indokolt  volt a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése.  

 

 Egy kiskorú gyermek esetében az őt nevelő anya súlyos mentális problémája miatt 

került sor intézkedésre. Szakmai meglátásunk szerint az anya hullámzó mentális állapota 

miatt súlyosan veszélyeztette a kiskorú gyermek mentális, pszichés egészségét. Fizikai 

bántalmazásra nem került még sor az anya részéről, ugyanakkor félő volt, hogy a teljes 

kontrollvesztés következtében maga vagy a gyermek ellen fordul. Emellett környezetére is 

veszélyt jelenthetett, hisz a jelzést tevő egyértelműen megfogalmazza, hogy „mindenki fél”. 

A jelzőrendszer tagjai jelzéssel nem éltek a Központ felé, a lakókörnyezet nem kapott 

segítséget a hatóságoktól. Gyermekvédelmi szempontból egyértelműen megfigyelhető volt a 

gyermek veszélyeztetettségének fokozódása, krízishelyzet állt fenn.  A gyermek egyértelmű 

tünetei mentális állapotának negatív irányba történő elfordulását mutatták.  Több 

jelzőrendszeri tag és maga az apa is azt állította, hogy a gyermek egész napját barátaival, vagy 

egyedül tölti céltalanul. Valószínűsítjük, és a beszámolókból látható, hogy az anya rossz 

mentális állapota idézte elő a gyermek elmenekülését, valószínűleg otthon nem volt 

biztonságban, nem érezte jól magát, terhelt állapotba került, mivel azt anya mentális állapota 

folyamatosan romlott. A gyermek terhelt, sürgősen segítségre szorult. Nyugodt környezetbe 

kellett őt elhelyezni. A lakókörnyezet jelzései hitelesnek tűntek. A jelzőrendszer jelzéseire 

nem lehetett számítani, ezért csak és kizárólagosan a lakókörnyezet tapasztalataira, illetve a 

családgondozás során észlelt benyomásainkra tudtunk támaszkodni.  

Szakmai meglátásunk az volt, hogy a gyermeket a különélő apa gondozásába kell helyezni 

ideiglenes hatállyal. 
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b.) Védelembe vételek tapasztalatai:  

Járási szinten a védelembe vett gyermekek száma 16 fő. A védelembe vételi javaslatok 

esetében a szülői bántalmazás- fizikai, - lelki, a szülői elhanyagolás, a tankötelezettség 

elmulasztása, a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, az egészségügyi, 

illetve a lakhatási veszélyeztetettség miatti veszélyeztetettség okai szerepeltek a 

javaslatokban, a fokozatosság elvét szem előtt tartva. A jelzőrendszerrel folyamatos és 

szoros kapcsolat valósult meg a veszélyeztetettségben élő kiskorúak élethelyzetének 

figyelemmel kísérése érdekében, az elkészített gondozási nevelési terv alapján, az 

esetmenedzserek, illetve a tanácsadó által. A Járási Gyámhivatal felé a szükséges 

felülvizsgálatokra Intézményünk a komplex szakvéleményt minden esetben megküldte. 

 

c.) Nevelésbe vett gyermekek-  családjával való kapcsolattartás: 

Az érintett gyermekek száma, 18 fő. Az érintett gyermekvédelmi gyámokkal, a 

nevelőszülőkkel, a nevelőszülői tanácsadókkal folyamatos kapcsolattartás valósult meg az 

esetmenedzser és a tanácsadó kolléga által. A törvényi előírásnak megfelelően fel évente, 

illetve évente elkészítettük a komplex felülvizsgálati iratanyagainkat a Járási Gyámhivatal 

számára. Az érintett szülőkkel való tevékenység során figyelemmel kísértünk két fontos 

tényezőt: a szülő- gyermek kapcsolatának alakulását, illetve a szülő életkörülményeiben 

bekövetkezett változásokat. Tapasztalataink szerint a nevelésbe vett gyermekek szülei a 

komplex segítségnyújtás ellenére sem motiválhatok arra, hogy ismét „jó szülővé” 

váljanak. A gyermekikkel való kapcsolattartások gyakorisága az idő előrehaladtával 

csökken, és egyre inkább ritkul. Ezáltal a nagykorúság betöltésével kerülnek ki a 

gyermekek az állami rendszerből, többnyire nem kérik az utógondozásukat.  

 

 

d.) Családba fogadás tapasztalatai:  

2021. évben 5 családba fogadott gyermekkel tartottunk kapcsolatot.  Az érintett kiskorúak 

nagy része a kistérségi községekben él, valamelyik nagyszülő gondozásában, az ő 

háztartásában. Mivel a gyámként kirendelt nagyszülők a koruknál fogva ügyeik vitelében 

segítségre, érdekképviseletre szorulnak, az érintett esetmenedzser/tanácsadó tartja a 

jelzőrendszerrel a kapcsolatot, figyelemmel kíséri a gyermekek megfelelő ellátását, az éves 

felülvizsgálat keretében elkészíti a komplex szakvéleményt a családba fogadás 

fenntartására esetlegesen megszüntetésére vonatkozóan, bekéri a jelzőrendszeri tagok 

írásos tájékoztatóját és megküldi a Járási Gyámhivatal részére. Tapasztalataink szerint, 
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amíg a nagyszülők egészségi állapota lehetővé teszi, alkalmasak a gyámi tisztség teljes 

körű betöltésére.  

 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai:   

A hatóság közeli tevékenységünk keretében foglalkozunk azokkal a gyámhivatali végzés 

alapján történő felkérésekkel, melyek során környezettanulmányokat, tájékoztatókat, 

szakmai véleményeket készítünk a veszélyeztetettség feltérképezése érdekében, 

esetmegbeszélést, illetve esetkonferenciát szervezünk. Azoknál a gyermekeknél, ahol nem 

állapítunk meg veszélyeztetettségre utaló tényezőket, nem teszünk javaslatot semmilyen 

gyermekvédelmi intézkedés megtételére a Hatóság felé.  

 

Óvodai, iskolai szociális segítő munkás tapasztalatai:  

Az iskolai és óvodai szociális segítői munka a Szentgotthárdi járás mind a 18 köznevelési 

intézményében valósult meg. A munkakörben két főt foglalkoztatunk, jelenleg az egyik 

munkavállaló tartós távolléte miatt, egy fő látja el a szakmai feladatot. Az intézményekben 

két heti rendszerességgel, egy alkalommal valósultak meg a fogadóórák, a tanulók, szülők 

és pedagógusok ezen időpontokban is felkereshették az óvodai és iskolai szociális segítőt. 

Ezenkívül probléma esetén, folyamatos volt a kapcsolattartás az intézményekkel 

telefonon, személyesen és email-ben is.  

A tevékenységek 58 %-át a pedagógusokkal, valamint a szülőkkel való konzultáció tette ki.  

Jelentős arányban jelent meg az egyéni segítő beszélgetés, mely 24% -ban volt jelen. Ezen 

kívül családlátogatás, részvétel nevelőtestületi üléseken, sport-és szabadidős programok 

szerevezése is fontos elemei a munkának. 

Egyéni segítő beszélgetéseken 26 gyermek vett részt rendszeresen. A kolléga a hatósági, 

illetve alapellátott gyermekekkel kapcsolatban rendszeresen konzultált a pedagógusokkal. A 

felmerülő problémák változatosak: legnagyobb arányban a magatartás- és teljesítményzavar 

(58%), szülők vagy család életvitele (22%) és a gyermek intézménybe való 

beilleszkedésének nehézsége (15%) jelent meg. 

A nyári szünetben egy hetes nappali tábort, valamint két hét nappali gyermekfelügyeletet 

szerveztünk, ahol a programok szervezésében és lebonyolításában az óvodai és iskolai 

szociális segítő is részt vett. Szükség szerint a nyári szünet időtartama alatt is megtartotta a 

segítő beszélgetéseket, segítséget nyújtott a pótvizsgára készülő tanulók felkészülésében a 
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Család- és Gyermekjóléti Központban. Alkalmanként   családsegítő kollégákkal részt vett 

családlátogatásokon. 

 

Szociális diagnózis készítő esetmenedzser tapasztalatai:  

A diagnózis felvétele a szociálisan rászoruló egyén segítségnyújtásának a feltérképezésére 

és szükségleteinek meghatározására szolgál.  A diagnózis készítése azon folyamat, amely 

megalapozza az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítését, amelynek során képet 

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

folyamat, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálatok eredményeit 

a diagnózist készítők és maga az érintett személy összeveti. Az elmúlt év során a szolgáltatás 

területén dolgozó kollégák 5 esetben kérték a szociális diagnózis felvételét. A találkozások 

az egyénnel rendszerint a jelzett személy lakókörnyezetében történtek, strukturált interjú 

alapján. Minden esetben az egyénnel egyszeri találkozáson kívül, az esetgazdával is 

történt esetkonzultáció a szubjektív és objektív tapasztalatok megvitatása céljából. Az 

értékelő lap elkészítését követően a családsegítő kollégával egyeztetésre kerültek az egyén 

feladatai, mely az élethelyzetének jobbá tételéhez szükségeltettek. A diagnózis felvétele és 

készítése során gyakorta tapasztalható, hogy az esetgazda az egyén megsegítésének 

érdekében, gyakorta ugyanazokat a feladatokat írja elő a cselekvési terv alapján, melyet 

az esetmenedzser rögzít az értékelő lapon feladatként. A diagnózis felvétele arra viszont jó 

célt szolgál, hogy egy másfajta szemlélet, struktúra mentén közelíti meg az egyén 

élethelyzetét, ezáltal az esetgazda plusz információkhoz is juthat a kliensével kapcsolatban.  

A Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai, Szentgotthárd 

közigazgatási területén:  

Szentgotthárd közigazgatási területén az elmúlt év során 90 személlyel - ami 69 családot 

jelent, kerültünk kapcsolatba. 

Ebből alapszolgáltatás keretében 49 személlyel álltunk kapcsolatban a 2021-es év folyamán. 

Ebből 7 családdal alapellátás keretein belül tartottuk a kapcsolatot, mivel ezen családok 

esetében felmerült a kiskorú gyermekek veszélyeztetettsége. A Központ által 10 család 

esetében- ahol a kiskorú gyermekek védelembe vételére, illetve nevelésbe vételére került sor- 

bevonásra került a szociális segítő tevékenység nyújtása. 

A klasszikus családsegítés keretében 16 személy, illetve családjával valósult meg a szociális 

segítő tevékenység. 



17 

 

Egyszeri esetkezelés keretében 41 személlyel kerültünk kapcsolatba mely 37 családot 

jelent. 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében kapcsolatban álló családok közül egy család esetében 2 

kiskorú gyermek súlyos veszélyeztetettsége és elhanyagolása miatt a Család – és 

Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel éltünk. A gyermekek esetében védelembe vételére került 

sor, a szociális segítő tevékenység nyújtása kapcsán a szülőkkel továbbra is kapcsolatban 

állunk. A gyermekek magatartásbeli problémája folytán a szülő kevésbé volt motivált az 

együttműködésre, így a gyermekek veszélyeztetettsége növekedett. A központ által bevont 

folyamat során a szülők együttműködési hajlandósága pozitív irányba változott.  

Egy család esetében a gyermek nagykorúsága okán került lezárásra az alapellátás.  

2 családdal már az elmúlt évben is alapellátás keretén belül tartottuk a kapcsolatot, ebből egy 

család esetében a család életében való pozitív változások miatt lezárásra került az alapellátás. 

3 család estében a 2021-es évben indult el az alapellátás. Az okok változatosak, egy fiatalkorú 

esetében alkalmi drogfogyasztás, egy kiskorú gyermek ügyében elhanyagolás, míg egy 

fiatalkorú esetében igazolatlan iskolai hiányzás jelent meg nehézségként. 

A Központ által 8 család ügyében, ahol a kiskorú gyermekek védelembe vételére került sor az 

alapszolgáltatás bevonásra került, a szociális segítőmunka nyújtása céljából. Ezen családok 

közül 2 család az év folyamán lezárásra került, mivel elköltözött az intézmény ellátási 

területéről. 

2 család esetében, ahol védelembe vételre került sor a gyermekek veszélyeztetettségét a 

lakhatási problémák tovább súlyosbítják. A szociális segítő tevékenység keretében tanácsadás 

történt a lakhatással kapcsolatos kiadások rendszeres, valamint a hátralék rendezése 

érdekében szükséges feladatok kapcsán. 

Egy család esetében a kiskorú gyermekek nevelésbe vételére került sor, és a Központ kérte a 

szülők számára a szociális segítő tevékenység biztosítását. 

Ezen családoknál elsődlegesen a megfelelő szülői attitűd kialakításában, az szociális 

nehézségek feloldásában, valamint ügyintézésben nyújtottunk segítséget. Az 

információnyújtás is folyamatosan megvalósult, egyéb szolgálatatások igénybevétele, vagy 

szociális támogatás – pénzbeli és természetbeni megigénylésében. Továbbá a családjából 

kikerült gyermekek szülei számára folyamatos támogatást nyújtunk, annak érdekében, hogy a 

fennálló problémák, nehézségek csökkenjenek, hosszú távon megszüntetésre kerüljenek. 
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A családgondozás folyamatában az esetmenedzser/tanácsadó kollégával folyamatos volt az 

együttműködés, konzultáció a családok ügyében. A tavalyi évhez képest kevesebb kiskorú 

gyermek ügyében éltünk jelzéssel a Központ felé. 

 

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. A klie4nsseket folyamatosan 

hozzásegítettük az élethelyzetük alapján igénybe vehető támogatási formákhoz, élethelyzetük 

jobbá tétele céljából. 

A családsegítést igénybe vevő személyek, családok közül egy-egy fontosabb esetet emelnénk 

ki. Egy idős személy esetében krízishelyzet alakult ki, egyrészt az ingatlan állapotából 

kifolyólag magas összegű plusz költség keletkezett, továbbá haláleset is nehezített körülményt 

teremtett. Intézményünk javaslattal ét rendkívüli települési támogatás ügyében, mely javaslat 

pozitív elbíráslásban részesült. Természetes támasz hiányában, mivel a mindennapi ügyintézés 

akadályoztatott volt javaslattal éltünk a Járási Gyámhivatal felé ideiglenes gondnok rendelése 

ügyében, mely eljárást a Hatóság megszüntetett, mivel más időközben az életkörülményben 

változás történt. 

Egy egyedülálló személy élethelyzete szintén rosszabbodott az elmúlt év során. Egészségügyi 

problémái sokasodtak, súlyos daganatos betegséget diagnosztizáltak ismételten. A 

vizsgálatokra való eljutás, azok előzetes megbeszélése, a szükséges gyógyszerek biztosítása 

jelentősen megemelték a kiadásait. Az újabb betegségek kialakulás mentálisan is megterhelő a 

személy számára. 

 

A szociális feltérképezés keretében a Szentgotthárd közigazgatási területén élő lakosok 

szociális problémával küzdő egyének/családok feltérképezése állt.  Ennek érdekében felvettük 

a jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolatot. 2021-es évben 2 személy esetében a települési 

önkormányzat élt jelzéssel, elsősorban ügyintézési nehézség és információhiány, mint 

probléma megjelölésével. A jelzett személyek felkeresésre kerültek. Az egyik személy 

egyedül él, semmilyen ellátási formában nem részesült, alkalmi munkából tudta fenntartani 

magát. Elfogadta az alapszolgáltatást, így rendszeres kapcsolattartás valósul meg, mely 

keretében a kliens által megfogalmazott nehézségekere közösen igyekszünk megoldást találni. 

A másik személy felnőtt fiával él, azonban egészségi állapotából kifolyólag dolgozni nem tud. 

Rendszeres pénzellátásban nem részesül. Ügyintézésekben kér segítséget. Az alapszolgáltatást 

Ő is elfogadta, így rendszeres kapcsolattartás valósul meg. Mindkét személy egy ingatlanban 
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él, az ingatlan állapota nagyon rossz, de jelenleg nincs más lehetőségük lakhatásuk 

megoldására. 

 

A 2021-as év folyamán az észlelő és jelzőrendszer 11 kiskorú gyermek és 14 felnőtt 

személy esetében élt jelzéssel. A jelzőrendszer tagjait igyekszünk bevonni az esetkezelés 

folyamatába, a komplex segítségnyújtás érdekében. A tavalyi évhez képest a jelzések száma 

kis mértékben csökkent, majdnem stagnált. Továbbra is a kiskorú gyermekek esetén a 

köznevelései intézmények és Járási Hivatal élt inkább jelzéssel, míg a felnőtt lakosság 

esetében a állampolgárok által tett jelzések száma emelkedett meg. Viszont a legtöbb esetben 

az állampolgárok nem vállalják fel a jelzéseket, anonimitást kérnek. 

 

Több személy/család esetében jelzést tettünk a Központ felé a speciális szolgáltatások 

igénybevétele céljából.  Jellemzően a jog tanácsadás, amire leginkább szüksége volt az 

intézményünkhöz fordult személyeknek/családoknak. A vírushelyzet miatt az emberek, 

családok összezártsága felerősítette a párkapcsolati problémát. Ezen szolgáltatások helybeni 

elérése megkönnyíti a családok élethelyzetét. Továbbá szakmai segítséget nyújt kollégák 

számára egy- egy eset kapcsán. 

 

Az egyszeri esetkezelések területén kiemelendő, hogy egy személy esetében a hivatásos 

gondnok élet jelzéssel krízishelyzet miatt – téli tüzelő hiánya-. Ez esetben javaslattal éltünk az 

önkormányzat felé rendkívüli települési támogatás megállapítása céljából, kihűlés megelőzése 

érdekében.  

Egy család esetében a nehéz anyagi helyzet kialakulását a családban történő temetés idézte 

elő. A temetéssel járó kiadások miatt a téli tüzelő átmeneti biztosítása nehézséget okozott, 

ebben az esetben is jelzéssel éltünk a települési önkormányzat felé anyagi támogatás ügyében.  

Több kiskorú esetében kaptuk jelzést a Járási Gyámhivataltól, illetve a Kormányablak 

Osztálytól lakcím érvénytelenítés ügyében. Egyik esetben sem találtuk meg a megadott 

lakcímen a családot/kiskorú gyermeket. 

Kettő család esetében, ahol kiskorú gyermekek éltek is jelzés érkezett a jelzőrendszeri 

tagoktól, azonban egyszeri esetkezelés keretében e jelzett problémát meg lehettet beszélni, 

nem igényelt további teendőt. 

Az év vége felé egy felnőtt személy esetében a szombathelyi kórház szociális munkatársa élt 

jelzéssel. Sajnos egészségügyi biztosítása nem volt rendezett, az ellátást megkapta. Ügyek 

intézésében kérték a segítséget. Az illetőt szociális alapon hozzájuttattuk az egészségügyi 
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szolgáltatásra való jogosultsághoz, valamint javasoltuk számára az étkeztetést igénybevételtét, 

így legalább napi egy alkalommal a meleg étel biztosítottá vált számára. 

Több esetben is tapasztalható, főként idős, egyedül élő személyek esetén, hogy természetes 

támaszok nincsenek, vagy ha vannak nem elérhetőek, így szükségessé válik mesterséges 

támasz bevonása pl. Városi Gondozási Központ.  

Az idős korosztályt tekintve egyre inkább indokolttá válna egy idősek otthonának kialakítása, 

mivel, ha vannak is természetes támaszok, még aktívan dolgoznak. A nyugdíjkorhatár 

emelésével egyre később tudnak nyugdíjba vonulni, és a munka mellett sok esetben nem 

tudnak idős szeretteikről gondoskodni. 

Az egyszeri esetkezelések során továbbra is az információnyújtás és az ügyintézésben való 

segítségnyújtás a hangsúlyos, azonban az adományok juttatása, közvetítése-élelmiszer- 

felerősödött az elmúlt évben. Sajnos a járványügyi helyzet miatt sokan elvesztették állásukat, 

vagy kerültek nehezített élethelyzetbe, így átmenetileg a megélhetésük nehezítetté vált. 

 

Az eltelt időszakban az Önkormányzat felkérésére 1 család esetében környezettanulmány 

készítésére került sor, a kiskorú gyermekek hátrányos helyezte ügyében. 

A Dombóvári Járásbíróság egy alkalommal kérte fel intézményünket környezettanulmány 

készítésére. 

A Család – és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménye a szociális segítő 

tevékenysége során 5 család esetében 6 alaklommal rendkívüli települési támogatás ügyében 

javaslatot tett a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal felé, melyből kettő 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. 4 család részére nyújtottunk tájékoztatást, amennyiben a család 

kérte az ehhez szükséges nyilatkozat kitöltésében is segítséget nyújtott Szentgotthárd 

vonzáskörzetében.  
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Szentgotthárdi Közös Önkormányzatához tartozó Apátistvánfalva település:  

 

Egyszeri esetkezelés tapasztalatai:  

Apátistvánfalva településen személy, család nem kereste meg intézményünket, és jelzést sem 

kapott intézményük. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai 2021-ben: 

A településen nem volt veszélyeztetett gyermek, hatósági beavatkozásra nem volt 

szükség. 

Alapszolgáltatás 1 személyt érintett a településen együttműködési megállapodás keretében.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon rendszeresen 

konzultáltunk a falugondnokkal. A 2021-es év második felétől 2 heti rendszerességgel 

ismételten jelen voltunk a településen, fogadóórák keretében.  

Ezen időszak alatt a település falugondnokával több alkalommal konzultáció valósult meg 

annak érdekében, hogy feltérképezzük, illetve mihamarabb segítséget tudjunk nyújtani azok 

számára, akik valamely oknál fogva rászorulnak. A falugondnok arról tájékoztatott, hogy a 

településen vannak segítségre szoruló emberek, de első körben az Önkormányzat megpróbálja 

településen belül, saját erőforrásuk felhasználásával segíteni, támogatni a rászoruló 

egyéneket, családokat.  

A Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás tapasztalatai, kistérség településein:  
 

Felsőszölnök településen 1 helybeli lakos vette igénybe egyszeri esetkezelés keretében 

Intézményünk segítségét.  

A településen 3 védelembe vett gyermekkel és szülőjével tartottunk állandó kapcsolatot. A 

Központ által került bevonásra a szociális segítő tevékenység, melyet a szülővel folytattunk.  

Alapellátás keretében 2 kiskorú gyermek és szülőjével történt a kapcsolattartás. Az 

együttműködés az év folyamán sikeres volt, így az alapellátás lezárásra került. 

Alapszolgáltatás 2 személyt és családját érintett a településen.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon rendszeresen 

konzultáltunk a település falugondnokával. A 2021-es év második felétől 2 heti 

rendszerességgel ismételten jelen voltunk a településen, fogadóórák keretében.  

Ezen időszak alatt a falugondnokkal több alkalommal konzultáció valósult meg annak 

érdekében, hogy feltérképezzük, illetve mihamarabb segítséget tudjunk nyújtani azok 

számára, akik valamely oknál fogva rászorulnak. A település falugondnoka arról tájékoztatott, 
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hogy a településen vannak segítségre szoruló emberek, de első körben az Önkormányzat 

megpróbálja településen belül, saját erőforrásuk felhasználásával segíteni, támogatni a 

rászoruló egyéneket, családokat.  

 

 

Alsószölnök A településen veszélyeztetett gyermek nem volt, így nem volt szükség 

hatósági beavatkozás- védelembe vételre sem. 

Alapszolgáltatás keretében nem volt érintett a településen együttműködési megállapodás 

keretében.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon rendszeresen 

konzultáltunk a falugondnokkal, a település polgármesterével. A 2021-es év második felétől 2 

heti rendszerességgel ismételten jelen voltunk a településen, fogadóórák keretében.  

Ezen időszak alatt a Jegyzőasszonnyal, illetve a Polgármester Úrral több alkalommal 

konzultáció valósult meg annak érdekében, hogy feltérképezzük, illetve mihamarabb 

segítséget tudjunk nyújtani azok számára, akik valamely oknál fogva rászorulnak. A 

Jegyzőasszony és a Polgármester Úr arról tájékoztatott, hogy a településen vannak segítségre 

szoruló emberek, de első körben az Önkormányzat megpróbálja településen belül, saját 

erőforrásuk felhasználásával segíteni, támogatni a rászoruló egyéneket, családokat.  

 

Szakonyfalu településen 3 helybeli lakos, ami 3 családot jelent vette igénybe egyszeri 

esetkezelés keretében Intézményünk segítségét.  

A településen veszélyeztetett gyermek nem volt, nem volt védelembe vétel. 

Alapszolgáltatásban együttműködési megállapodás keretében nem tartottunk kapcsolatot 

helyi lakossal.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon több alkalommal 

konzultáltunk az önkormányzati dolgozóval. A 2021-es év második felétől 2 heti 

rendszerességgel ismételten jelen voltunk a településen, fogadóórák keretében.  

Ezen időszak alatt az önkormányzat dolgozójával rendszeres konzultáció valósult meg annak 

érdekében, hogy feltérképezzük, illetve mihamarabb segítséget tudjunk nyújtani azok 

számára, akik valamely oknál fogva rászorulnak. Az önkormányzat dolgozója arról 

tájékoztatott, hogy a településen vannak segítségre szoruló emberek, de első körben az 

Önkormányzat megpróbálja településen belül, saját erőforrásuk felhasználásával segíteni, 

támogatni a rászoruló egyéneket, családokat.  
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Kétvölgy településen 3 helybeli lakos, ami 3 családot jelent, vette igénybe egyszeri 

esetkezelés keretében Intézményünk segítségét.  

A településen nem volt veszélyeztetett gyermek, így hatósági beavatkozásra, védelembe 

vételre nem volt szükség. 

Alapszolgáltatás esetében nem volt érintett a településen együttműködési megállapodás 

keretében.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont a 2021-es év második felétől 2 

heti rendszerességgel ismételten jelen voltunk a településen, fogadóórák keretében.  

Ezen időszak alatt a falugondnokkal néhány alkalommal konzultáció valósult meg annak 

érdekében, hogy feltérképezzük, illetve mihamarabb segítséget tudjunk nyújtani azok 

számára, akik valamely oknál fogva rászorulnak. A falugondnok tájékoztatása szerint első 

körben az Önkormányzat megpróbálja településen belül, saját erőforrásuk felhasználásával 

segíteni, támogatni a rászoruló egyéneket, családokat.  

 

Orfalu településen személy, család nem kereste meg intézményünket, és jelzést sem kapott 

intézményük. A településen veszélyeztetett gyermek nem volt, így nem volt szükség 

hatósági beavatkozás- védelembe vételre sem. 

Alapszolgáltatás keretében nem volt érintett a településen együttműködési megállapodás 

keretében.  

 

 

Magyarlak településen 5 helybeli lakos vette igénybe egyszeri esetkezelés keretében 

Intézményünk segítségét.  

Egy személy családban felmerült nehézség miatt kerteste meg intézményünket. Ügyintézés 

keretlében nyújtottunk segítséget.  

Négy esetben egyedül élő, nehéz szociális helyzetben levő személyekkel keretünk fel.  

Egy családnál Intézményünk környezettanulmányt készített a Csörötneki Közös 

Önkormányzati Hivatal felkérésére rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és 

hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapításához. 

A településen két családnál 6 védelembe vett gyermek szülőjével tartottunk állandó 

kapcsolatot életvezetési, családi-kapcsolati és gyermeknevelési probléma miatt. Egy gyermek 

esetében ideiglenes elhelyezés történt, aki a településen lakó szülőhöz került.  

A Központ által került bevonásra a szociális segítő tevékenység, melyet a szülővel 

folytattunk.  
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A védelembe vételt érintő mindkét család az év folyamán elköltözött a településről. 

Magyarlak településen alapszolgáltatásban együttműködési megállapodás keretében nem 

tartottunk kapcsolatot helyi lakossal.  

Gyermekjóléti alapellátásban együttműködési megállapodás keretében 2 családdal 

tartottunk kapcsolatot.  

 

Rönök településen 7 helybeli lakos vette igénybe egyszeri esetkezelés keretében 

Intézményünk segítségét.  

A településen egy családnál 1 védelembe vett gyermekkel és szüleivel tartottunk állandó 

kapcsolatot családi-kapcsolati és életvezetési probléma miatt. Az év elején a kiskorú gyermek 

édesanyjával elköltözött a településről. Egy családban 3 kiskorú gyermeket 

családbafogadással a szülő helyett a nagykorú testvér nevelt ez év júniusáig. Esetükben 

anyagi támogatást, segítséget kértünk az Önkormányzattól is. Tisztelt Polgármester Úr és 

Képviselőtestülete segített a család közüzemi szolgáltatónál felhalmozott tartozásának 

rendezésében.   

Július hónapban a családba fogadás megszűnésével védelembevétel keretében tartottuk a 

kapcsolatot a családdal. A családban fennálló probléma, illetve a gyermekek veszélyezettsége 

tovább súlyosbodott, emiatt a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal 

Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi Osztálya 2021. decemberében elrendelte a gyermekek 

ideiglenes hatályú elhelyezését. 

Ezen esetkezelések során a Központ által került bevonásra a szociális segítő tevékenység, 

melyet a szülővel ill. gyámmal folytattunk.  

Rönök településen alapszolgáltatásban együttműködési megállapodás keretében 1 

személlyel tartottunk kapcsolatot. A kliens egészségügyi, lakhatási, és életvezetési probléma 

miatt került kapcsolatba Intézményünkkel.  

Gyermekjóléti alapellátásban együttműködési megállapodás keretében nem álltunk 

kapcsolatban családdal.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon rendszeresen 

konzultáltunk a falugondnokkal, a település polgármesterével. A 2021-es év második felétől 

sem kérte Rönök település a fogadóórák megtartását a járványügyi helyzetre hivatkozva. 
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Gasztony: Gasztony településen 4 helybeli lakos, mely 3 családot jelent, vette igénybe 

egyszeri esetkezelés keretében Intézményünk segítségét.  

Alapszolgáltatásban együttműködési megállapodás keretében nem tartottunk kapcsolatot 

helyi lakossal.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon rendszeresen 

konzultáltunk a falugondnokkal, illetve a település polgármesterével. A 2021-es év második 

felétől 2 heti rendszerességgel ismételten jelen voltunk a településen, fogadóórák keretében.  

Ezen időszak alatt a település falugondnokával több alkalommal konzultáció valósult meg 

annak érdekében, hogy feltérképezzük, illetve mihamarabb segítséget tudjunk nyújtani azok 

számára, akik valamely oknál fogva rászorulnak. A falugondnok arról tájékoztatott, hogy ha 

vannak is segítségre szoruló emberek a településen, azokat első körben az Önkormányzat 

megpróbálja településen belül, saját erőforrásuk felhasználásával segíteni.  

 

Csörötnek településen 13 helybeli lakos vette igénybe egyszeri esetkezelés keretében 

Intézményünk segítségét. 

A Közös Önkormányzati Hivatal négy alkalommal kérte fel intézményünket rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása kapcsán 

környezettanulmányok felvételére. 

Több helyi lakost és családot segített Intézményünk tartós élelmiszer, ruha-, cipő és 

játékadománnyal. 

Az egyszeri esetkezelésekben előforduló személyek egy része visszatérő, egy Magyarlakról az 

év második felében átköltözött kliens. 

A településen egy családnál 6 védelembe vett gyermek szüleivel tartottunk állandó 

kapcsolatot életvezetési, családi-kapcsolati és gyermeknevelési probléma miatt. Egy 

családban 2 gyermeket családbafogadással a szülő helyett a nagyszülők nevelik, 

gondozzák.   Majd ezen család esetében más gyermekvédelmi intézkedés ideiglenes hatályú 

elhelyezés történt szintén a nagyszülőknél helyezték el a gyermeket. Egy család esetében a 

gyermekek nevelésben vétel alatt álltak, és a Központ felkérésére a szülőkkel valósult meg a 

szociális segítő tevékenység. 

Csörötnek településen alapszolgáltatásban együttműködési megállapodás keretében nem 

láttunk el családot. 

Gyermekjóléti alapellátásban együttműködési megállapodás keretében 1 családdal 

tartottunk kapcsolatot egy kiskorú gyermek magatartási-beilleszkedési problémája miatt.  
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Rábagyarmat településen veszélyeztetett gyermek nem volt, így nem volt szükség 

hatósági beavatkozás- védelembe vételre sem. 

Alapszolgáltatás keretében három családdal történt segítő tevékenység az érintett a 

településen.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon rendszeresen 

konzultáltunk a falugondnokkal, a település polgármesterével, Önkormányzati Hivatallal. A 

2021-es év második felétől 2 heti rendszerességgel ismételten jelen voltunk a településen, 

fogadóórák keretében.  

Rábagyarmat településen 1 helybeli lakos vette igénybe egyszeri esetkezelés keretében 

Intézményünk segítségét.  

A településen egy családnál 2 védelembe vett gyermekkel és szüleivel tartottunk állandó 

kapcsolatot családi-kapcsolati, életviteli és gyermeknevelési probléma miatt. A Központ által 

került bevonásra a szociális segítő tevékenység, melyet a szülőkkel folytattunk.  

Rábagyarmat településen alapszolgáltatásban együttműködési megállapodás keretében 1 

helyi lakossal tartottunk kapcsolatot.  

Gyermekjóléti alapellátásban együttműködési megállapodás keretében egy családdal 

tartottunk kapcsolatot helyi lakossal.  

 

Rátót  településen veszélyeztetett gyermek nem volt, így nem volt szükség hatósági 

beavatkozás- védelembe vételre sem. 

Alapszolgáltatás keretében egy családdal történt segítő tevékenység az érintett a 

településen.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon rendszeresen 

konzultáltunk a falugondnokkal, a település polgármesterével, Önkormányzati Hivatallal. A 

2021-es év második felétől 2 heti rendszerességgel ismételten jelen voltunk a településen, 

fogadóórák keretében.  

Rátót településen 2 helybeli lakos vette igénybe egyszeri esetkezelés keretében Intézményünk 

segítségét.  

Rátót településen alapszolgáltatásban és gyermekjóléti alapellátásban együttműködési 

megállapodás keretében egy családdal tartottunk kapcsolatot. 
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Nemesmedves településen veszélyeztetett gyermek nem volt, így nem volt szükség 

hatósági beavatkozás- védelembe vételre sem. 

Nemesmedves településen helybeli lakos nem vette igénybe Intézményünk segítségét.  

Nemesmedves településen alapszolgáltatás és gyermekjóléti ellátás keretében helybeli lakos 

nem vette igénybe Intézményünk segítségét.  

 

Vasszentmihály A településen egy veszélyeztetett gyermek volt, azonban nem volt 

szükség hatósági beavatkozás- védelembe vételre, mivel alapellátás elegendőnek 

bizonyult. 

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon rendszeresen 

konzultáltunk a falugondnokkal, a település polgármesterével. A 2021-es év második felétől 

sem kérte Vasszentmihály település a fogadóórák megtartását a járványügyi helyzetre 

hivatkozva. 

Vasszentmihály településen 1 helybeli lakos vette igénybe egyszeri esetkezelés keretében 

Intézményünk segítségét.  

Vasszentmihály településen alapszolgáltatásban és gyermekjóléti alapellátásban 

együttműködési megállapodás keretében egy családdal tartottunk kapcsolatot. 

 

Kondorfa A településen veszélyeztetett gyermek nem volt, így nem volt szükség hatósági 

beavatkozás- védelembe vételre sem. 

Alapszolgáltatás keretében egy családdal történt segítő tevékenység az érintett a 

településen.  

A pandémia időszaka alatt a fogadóórák szüneteltek, viszont telefonon rendszeresen 

konzultáltunk a falugondnokkal, a település polgármesterével, Önkormányzati Hivatallal. A 

2021-es év második felétől 2 heti rendszerességgel ismételten jelen voltunk a településen, 

fogadóórák keretében.  

Kondorfa településen 6 helybeli lakos vette igénybe egyszeri esetkezelés keretében 

Intézményünk segítségét.  

Kondorfa településen egy család esetében a csecsemő ideiglenes hatályú elhelyezésre, 

majd nevelésbe került gyermekotthoni elhelyezéssel, a Központ felkérésére a szülőkkel 

valósult meg a szociális segítő tevékenység, a szülőket információnyújtással, segítő 

beszélgetéssel, tanácsadással segítettük.  
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Egy másik családnál 1 védelembe vett gyermekkel és szüleivel tartottunk állandó 

kapcsolatot családi-kapcsolati, lelki-mentális és gyermeknevelési probléma miatt. A Központ 

által került bevonásra a szociális segítő tevékenység, melyet a szülőkkel folytattunk, a 

későbbiekben alapellátásban folytatódott a segítő tevékenység. 

Kondorfa településen alapszolgáltatásban együttműködési megállapodás keretében 1 helyi 

lakossal tartottunk kapcsolatot. 

Gyermekjóléti alapellátásban együttműködési megállapodás keretében a korában egy 

védelembe vett gyermekkel és családjával tartottunk kapcsolatot, melynek eredményeként 

az alapellátás mely ősszel lezárásra is került. 

 

Önkéntes munka lehetőségének biztosítása:  

2021. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a munkánk során, az önkéntesek 

bevonására. 4 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 6 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 Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnáziumból 

érkeztek, naponta 5 órát töltöttek az intézményben, segítettek a gyermekeknek szervezett 

program lebonyolításában, a gyermekfelügyeletben. Az önkéntesek igazoló dokumentumot 

kaptak az önkéntes munka teljesítéséről Intézményünktől. 

 

Megvalósult prevenciós programjaink:  

2021-ben a Covid-helyzet miatt táborunkat és felügyeleti heteinket a higiénés szabályok 

szigorú betartása mellett szervezetük meg. Ahhoz, hogy a gyermekek számára biztosítani 

tudjuk a szociális távolságtartás szabályait, csak kisebb létszámú csoportokat fogadtunk.  

2021-ben a táborunk és a gyermekfelügyleti hét mellett 6 napot a zánkai Erzsébet táborban 

tölthettek a gyermekek intézményünk sikeres pályázata eredményéül. Menő Manó táborunkra 

2021.06.28-07.02. között került sor, melynek változatos programjai a média világába 

kalauzolták a részt vevő gyerekeket. Látogatást tettünk a Városi Televízió, a Prabje 

szerkesztősége, valamint a Radio Monoster stúdiójában. Egy teljes napot töltöttek a 
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szentgotthárdi fürdőben és a tábor zárásaként erdei kalandjátékon vehettek részt a zsidai 

parkerdőben. A felügyeleti héten, 2021.08.09.-08.13-ig kézművesfoglalkozásokkal, 

csapatépítő foglalkozással töltötték idejüket a gyerekek.  A kolostor épületet körbe járva Szép 

Renátától tanulhattak sok érdekes dolgot a diákok. Az Erzsébet tábor 2021.07.25.-07.30 

közötti turnusban 16, többnyire hátrányos helyzetű gyermek utazott Zánkára a Család-és 

Gyermekjóléti Központ két munkatárásával. A nyaralás alkalmával számos olyan programon 

vehettek részt, melyre családjukkal közösen nincs lehetőségük. A sárkányhajózás, vitorlázás, 

koncertek és Balaton adta lehetőségek rengeteg élményt adtak a gyermekeknek. Az együtt 

töltött hét során fejlődtek a résztvevők szociális kompetenciái, baráti kapcsolataik 

kiteljesedtek, megerősödtek. 

A gyermekek a tábor és a felügyeleti hetek alatt a sok érdekes program mellett számos 

ismerettel és emellett új barátságokkal gazdagodtak. 

 

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 egyénnel, gyermekkel, családdal 

találkozunk, az oktatási intézmény és a családsegítés szerepe megnő.  

 

A jelzőrendszer működtetése kiemelkedő, az óvodai és iskolai szociális segítő jelenléte 

elsődleges prevenciót eredményez. 2022. évben tervezzük az óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenységének megreformálását, tevékenységi körének kiterjesztését. 

Tapasztalataink igazolják, hogy egyre több gyermek esetében él jelzéssel az oktatási 

intézmény. Szakmai meglátásunk szerint ezen a pontos lehet fontos szerepe a szociális 

segítőnek, aki preventív munkát folytatva, már csirájában igyekszik a felmerülő nehézséget 

kezelni a szülő – pedagógus – gyermek – szakember team munkájának keretében. A 

járványügyi helyzet figyelembe véve tervezzük, hogy az iskolai szociális segítő kolléga 
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havonta egyfajta szakmai megbeszélés keretében koordinálja a gyermekekkel kapcsolatba 

kerülő szakemberek munkáját (védőnő, gyermek -és ifjúságvédelmi felelősök). 

Az oktatási intézmények mindegyikében törekedni fogunk a hatékony, minőségi időtöltés 

megszervezésére annak érdekében, hogy a kialakuló problémákat azonnal kezelni tudjuk és ne 

legyen indokolt hatósági intézkedés kezdeményezése. Törekedni fogunk a köznevelési 

intézményekkel való kooperációra a gyermekek érdekében (sajnálatos tapasztalat az, hogy a 

térség oktatási intézményei közül egyben csak 15 perc áll rendelkezésére a kollégának a 

hatékony munkavégzésre). 

 

A szociális diagnózis hozzásegíti a klienst, illetve a segítőt, hogy egy átfogó értékelést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy melyek azok a szükséglet kielégítésére szolgáló feladatok, 

mellyel az egyén élethelyzete javítható.  

Intézményünk számára a 2022-es év nagy kihívása a kapcsolattartási ügyelet 

működtetésének észszerűbb, a gyermek érdekeit preferáló szemléletmódjának kialakítása a 

szülői elterelő, elutasító magatartással szemben. Ennek érdekében igyekszünk kapcsolatba 

lépni a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületével, akiknek 

segítségével törekedni kívánunk a felügyelt kapcsolattartások hatékonyabb működtetésének 

megszervezésére. 

 

Intézményünk, az előző évekhez hasonlóan a 2022. évben is törekszik a gyermekek, az 

egyének, a családok érdekeit szem előtt tartva, egyéni esetkezelés alapján a szociális munka 

és a mentálhigiéné módszerével végezni munkáját.                   

 

Szentgotthárd, 2022. 03. 01. 

 

 

 

                                                                                           

                                  Tisztelettel: Uhor Anita s.k. 

                                                                                                                

                                                       intézményvezető  

 

 

                             

Aláíró: Uhor Anita 

Bélyegző: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd (2022. 03. 01). 

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező, melyen az aláírás eredetben szerepel 
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1.sz. melléklet 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

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

E-mail: info@gondozasikozpont-sztg.hu 

 

 

Üsz.:  193-1 /2022. 

     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 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a Városi 

Gondozási Központ személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatásokat biztosít, 

egyrészt kötelező másrészt önként vállalt feladatként.  

 

A biztosított alapszolgáltatásokkal az intézmény:  

- segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyeze-

tükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint  

- egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.  

 

Fenntartó: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 

 

Működési terület:  

- egyrészt Szentgotthárd Város  

- másrészt a szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe  

 

Kötelezően ellátandó szolgáltatások: 

● Szociális étkeztetés  

● Nappali Idősek Klubja (kizárólag a város közigazgatási területén működnek) 

● Házi segítségnyújtás (társulási feladatellátással működik) 

 

Önként vállalt szolgáltatások:  

● Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

● Támogató Szolgálat  

● Közösségi Pszichiátriai Alapellátás (társulási feladatellátással működnek) 

 

A szolgáltatások normatív állami támogatás igénybevételével működnek, kivéve a Jelzőrend-

szeres házi segítségnyújtást, amit a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az adott tárgyévre meg-

kötött megállapodás alapján finanszíroz. 

A szolgáltatások az Arany János út 1. szám alatti teljesen akadálymentesített épületben mű-

ködnek.  
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Az intézmény:  

- jogerős működési engedélyszáma: VAC/SZGY/785-4/2013. 

- az engedélyes szolgálttói nyilvántartásba történő bejegyzés határozatszáma: 

VAC/SZGY/774-1/2015. 

- VA/GYIF-SZGYO/00642-2/2021.→ legutolsó módosítás 

Ellátandó célcsoportok:  

● időskorúak 

● különböző fogyatékossággal élők  

● pszichiátriai betegségben szenvedők  

● egészségügyi problémákkal küzdő aktív korúak  

 

A szolgáltatások igénybevétele 

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

vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Az írásbeli kérelem előterjesztését preferáljuk, 

mivel ezáltal elkerülhetők a későbbiek során a vitás kérdések. A közösségi pszichiátriai alap-

ellátás kivételével az ellátásokért térítési díjat kell fizetni Szentgotthárd Város Önkormányza-

ta Képviselő-testületének 10/2022.(IV.28) Önkormányzati rendelet és a 9/2022. számú Társu-

lási Tanácsi határozat alapján.  

 

A Városi Gondozási Központ költségvetés adatai  

 

2021.év  

Eredeti előirányzat:   275.691.144 Ft 

Módosított előirányzat:  277.070.220 Ft  

Teljesítés:    268.908.795 Ft → 97,05 % 

 

A 2022. évi költségvetés eredeti előirányzata, 285.288.000 Ft  

1.számú táblázat 

Kimutatás az egyes szakfeladatok kiadási – bevételi előirányzatairól és azok 2022. július hó-

napig történő teljesítésekről. 

 

 

 



3 

 

Humán erőforrás – személyi feltételek  

Engedélyezett álláshelyek száma: 2022. augusztus 01-én: 40 fő  

A 40 főből 39 fő főfoglalkozású, 2 fő 4 órában, megbízási szerződéssel foglalkoztatott állás-

hely. Intézményi alkalmazottak létszáma 2022. augusztus 01-én: 40 fő. Ebből 37 fő főfoglal-

kozású, 2 fő 4 órában, és 1 fő vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott.  

Jelenleg az üres álláshely száma: 2 fő (1 fő gondozói és 1 fő gépkocsivezetői)  

 

2 számú táblázat 

Városi Gondozási Központ szakfeladatainak létszámkimutatása 2022. augusztus 01-jén 

Szakfeladat Létszám Létszám 

Főfoglalkozású Megbízási  

/vállalkozási 

szerződés   

Szakmai Technikai és 

adminisztratív 

Nappali idősek klubja 11 --- 6 5 

Szociális étkeztetés 2 --- 1 1 

Házi segítségnyújtás 

Szentgotthárd 

11 --- 11 --- 

Házi segítségnyújtás 

Kistérség 

4 --- 4 --- 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

2 --- 2 --- 

Támogató szolgálat 5 -- 4 1 

Közösségi pszichiátri-

ai alapellátás 

2 2 (4 ó)            

1 

5 --- 

Mindösszesen: 37 3 33 7 

 

A kinevezéssel rendelkező alkalmazottak közül 3 fő határozott idejű, a többiek határozatlan 

idejű kinevezéssel rendelkeznek.  

GYES-en lévő alkalmazottak létszáma: 0 fő  

Jelenleg tartós táppénzes állományban nincs senki. 2021-ban felvételt nyert közalkalmazottak 

száma: 2 fő. (1 fő gondozó, 1 fő gépkocsivezető)  

2022. augusztus 01-ig felvételt nyert közalkalmazottak száma: 1 fő. (1 fő gondozó) 

 

Szakfeladat Kiadási előirányzat Teljesítés 

Nappali szociális. ellátás 75.968.000     53,66 % 

Szociális. étkeztetés 62.013.000     57,69 % 

Házi segítségnyújtás Szentgotthárd 59.397.000     58,46 % 

Házi segítségnyújtás Társulás 20.232.000      53,82 % 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 13.957.000      56,09 % 

Támogató Szolgálat 30.726.000      60,94 % 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 15.734.000      53,22 % 

Házi segítségnyújtás MOTIVAGE  7.261.000      32,22 % 

VGK összes kiadás  285.288.000      56,01 % 

 Bevétel Teljesítés 

Nappali szociális. ellátás 900.000       106,11 % 

Szociális. étkeztetés 29.260.000         62,58 % 

Házi segítségnyújtás Szentgotthárd 2.820.000         70,50 % 

Házi segítségnyújtás Társulás 3.000.000         83,84 % 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.500.000         66,08 % 

Támogató Szolgálat 3.000.000         71,95 % 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 0 0 

MOTIVAGE 7.261.000        120,51 % 

VGK összes bevétel 285.288.000          83,08  % 
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2021-ben megszűnt közalkalmazotti jogviszonyok száma: 2 fő (nyugdíjazás miatt – 1 fő gon-

dozó felmentéssel- nők 40 éves szolgálati idejével,1 fő közös megegyezéssel távozott munka-

hely változtatás miatt. (Ausztria).   

2022. augusztus 01-ig megszűnt közalkalmazotti jogviszonyok száma: 1 fő (1 fő gondozó, 

közös megegyezéssel, egészségügyi indok és munkahelyváltoztatás miatt.) Az intézményve-

zető közalkalmazotti jogviszonya 2022. december 30-val szűnik meg, nyugdíjazás miatt fel-

mentéssel, nők 40 éves szolgálati idejével. 

A szakalkalmazottak 1 fő kivételével (aki jelenleg képzésben vesz részt) rendelkeznek az 

1/2000. SZCSM rendelet 3. számú mellékletében szabályozott, az adott munkakör betöltésé-

hez szükséges szakképesítéssel, valamint érvényes működési nyilvántartási számmal.  

 

A szakdolgozók az intézmény továbbképzési terve és a 9/2000. (VIII.4) SZCSM rendeletben 

meghatározottak szerint vesznek részt továbbképzéseken.  

A szakgondozók által 2021-ben elvégzett továbbképzések: A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

EFOP-3.82-16-2016-00001 számú Szociális Humán erőforrás fejlesztése című projekt kereté-

ben szervezett munkakörhöz kötött szakmai tanfolyamon 5 fő vett részt, térítésmentesen. 

2021-ben 1 fő folytatott főiskolai tanulmányokat szociális munkás végzettség megszerzése 

céljából, aki 2022. januárjában le is diplomázott. 

 

 

Jelenleg 1 fő folytat tanulmányokat szociális szakgondozó végzettség megszerzése céljából  

 

Öröklés - Hagyaték 

 

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

hunyt.  

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

re emelkedett végzése alapján az ingatlan végrendeleti örököse, tulajdonosa a Gondozási 

Központ lett.  

Néhai Lázár Magdolna sírjának és környezetének rendben tartásáról az intézmény folyamato-

san gondoskodott és gondoskodik. 

A 600509544 számú, az elhunyt Lázár Magdolna életbiztosítási szerződése alapján haláleseti 

szolgáltatásra történt kedvezményezettje is a Városi Gondozási Központ, így 2021-ben ennek 

a kifizetését kértük az Allianz Hungária Zrt-től, amelynek összege 625.434 Ft, ami 2022-ben 

kifizetésre is került. Ebből az összegből ezidáig 323.980 Ft került felhasználásra. 1 db hűtő-

szekrény és 1 db mosógép került beszerzésre. 

 

Tájékoztató a MOTIVAGE Pályázatról 

 

A Városi Gondozási Központ részére önálló pályázat nem került benyújtásra. Az intézmény 

projektpartnerként vesz részt a MURABA ETT által benyújtott és elnyert Idősbarát régió ki-

alakítása a határtérségben a biztonságos és aktív időskort elősegítő hosszútávú együttműködé-

sek kialakításával (MOTIVAGE) című projektben. 

A projekt időtartama: 2020.03.01-től 2022.08.31-ig, 30 hónap. A támogatás intenzitása: 85 % 

ERFA támogatás, 10 % nemzeti hozzájárulás, 5 % önerő.  

Központunk a pályázattal 72.280 euro támogatást nyert el, melyből 20.243,48 eurot személyi 

költségekre, 21.500 eurot külső szolgáltatásra, 27.500 eurot eszközbeszerzésre, adminisztráci-

ós költségekre pedig 3.036,52 fordíthat. 

Intézményünk főbb projektfeladatai: szakmai tapasztalatmegosztó rendezvény, szakmai to-

vábbképzés és tanulmányút szervezése. A legfontosabb programelem a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtó technikai eszközrendszer megújítása 45 db modern, új készülék beszerzése, 

amely kétirányú kommunikációt és a beteg állapotának folyamatosan figyelemmel kísérését 

teszi lehetővé.  
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A MOTIVAGE 2021.- évi módosított előirányzata 24.027.336 Ft. Felhasználás összege: 

20.152.212 Ft, amiből a személyi juttatások összege:      2.208.000 Ft 

munkát terhelő járulék összege:                 342.240 Ft 

dologi kiadások összege:                          6.033.972 Ft      

Beruházás:                                               11.568.000 Ft    

 

A projekt megvalósításán három fős projektmenedzsment dolgozik.  

 

Megvalósult feladataink: 

 

1.) A SONARIS KFT-től 2021.07.15-ei teljesítéssel beszerzésre kerültek a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás megújításához, cseréjéhez szükséges berendezések 14.847.510 Ft ér-

tékben.  

 

A számla összege az alábbiakat tartalmazta: 

• 60 db VIVAGO CARE segélyhívó karórát 

• 60 db VIVAGO DOMI POINT bázisállomást 

• VIVAGO/ ADK-DOMI szolgáltatás/ havi – 60 db készülék számára 

• VIVAGO/VISTA kliens szoftver hozzáférés havi díjat 

• VIVAGO/MOBILE hozzáférés havi díjat 

Az utolsó 3 tétel szolgáltatási időszaka: 2021.08.01-től – 2022.08.31-ig tart. 

Az új készülékek kitelepítése, kihelyezése, az ellátottak oktatása 2021. augusztus 15-vel 

kezdődött meg és szeptember elején fejeződött be. 2021. október 01- től már csak az új 

készülékekkel működtetjük a szolgáltatást, a régi készülékek leszerelésre kerültek. 

 

2.) 2021. július 29 -én megszervezésre került a Szlovén Mintagazdaságban, külső szakértők 

bevonásával a szakmai továbbképzés, demencia témakörben, mely a 21. század egyik legna-

gyobb kihívásai közé tartozik. A vendégelőadók közreműködésével kívánt rávilágítani a 

problémára orvosi szempontból, megoldási lehetőségeket, alternatívákat kínálva a probléma 

kezelésére a betegek és családtagjai számára egyaránt.  

  

A szakmai továbbképzés összköltsége: 358.636 Ft 

     A költségek között rendezvényszervezés, zeneterápiás előadás, a Mosonmagyaróvári már     

     működő Alzheimer Cafe és demencia barát város bemutatása, valamint reklámanyag 

     készítés szerepelt. 

 

3.) A MOTIVAGE projekt keretében 2021. október 14-15-én kétnapos szakmai tanulmány-

utat szerveztünk a projektpartnerek képviselői és szakmai munkacsoportok részvételével (18 

fő). A tanulmányút során komplex idősgondozási és intergenerációs rendszer megismerésére 

nyílt lehetőség Ausztria déli határmenti településein. A program helyszíni látogatásokból, 

prezentációkból és tapasztalatcserélő megbeszélésekből állt. A szakmai tanulmányút összkölt-

sége: 1.649.800,- Ft. 

4.) 2021. december 10-én Adventi műhelymunkára, mézeskalács sütésre került sor Felsőszöl-

nökön a Szlovén Mintagazdaságban a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd szervezésé-

ben, a Motivage projekt keretében. A mézeskalács sütés egy önkéntes program keretében va-

lósulhatott meg, ahol az elkészített, díszített mézeskalácsokat ajándékdobozokba csomagolva 

ajánlottuk fel elsősorban sajátos nevelési igényű gyermekeknek a térségben, illetve Szentgott-

hárd és Lendva területén élő időskorúak számára.  Általában elmondható, hogy az önkéntes 

programok célja valamilyen segítségnyújtás. A projekt programjai igazán jó lehetőséget bizto-

sítanak arra, hogy összehozzuk a különböző generációkat, tapasztalatot cseréljünk, beszélges-
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sünk. Azt szeretnénk elérni, hogy ezen programok alkalmával az idősek ne csak fogadói le-

gyenek a különféle segítségnyújtásnak, hanem aktív szereplői is, ezzel megelőzve az elmagá-

nyosodást, hátráltatva a demencia korai tüneteinek kialakulását.  

A program összköltsége: 264.700,- Ft. 

 

5.) 2022 április 8-án került sor a következő önkéntes programunkra, generációk közötti mű-

helymunkára a húsvét jegyében. Mivel itt élünk a határtérségben, a magyar, német, szlovén 

nemzetiségek ölelésében, a kultúra közvetítése, megőrzése, hagyományok ápolása különösen 

fontos részét képezi életünknek. Itt a szlovének lakta településeken is számos kultúrcsoport, 

énekkarok, tánccsoportok, amatőr színjátszók működnek. Ezekbe való becsatlakozásra már 

egészen kisgyermekkortól van lehetőség. Közülük mutatkozott be két különböző generáció is. 

Egyrészt az Apátistvánfalvi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói, akik már 1. osztályos koruk-

tól kezdve a néptánccsoport tagjai, iskolai, települési és nemzetiségi rendezvények szereplői, 

másrészt a Magyarországi Szlovének Szövetsége Nyugdíjas Tánccsoportja, aki idén ünnepelte 

fennállásának 12. évfordulóját. A két generáció fellépése között hallhattunk egy húsvéti tan-

mesét is Károlyi Lívia, a Városi Gondozási Központ vezető gondozója előadásában. 

A kultúrműsort követően programunkat műhelymunkával folytattuk. Kemény papirokból ké-

szítettünk kosarakat, melyekbe a különböző technikákkal megfestett tojásokat, fonalból készí-

tett nyuszit tettük, kreppapirból készített virágokkal díszítettük. Emellett készítettünk még 2 

tojásfát is, ami az idősek klubja társalgóját díszíti majd az ünnep idején. 

A műhelyunka végeztével pedig kötetlen beszélgetés mellett húsvéti étkekkel terített asztalok 

köré invitáltuk vendégeinket. 

A program összköltsége 303.065,- Ft 
 

6.) 2022.05.20-án pénteken „Tegyük szebbé környezetünk!” címmel szerveztük meg 3. ön-

kéntes programunkat az intézmény udvarán. A program célja a parkosítás, virágosítás által a 

különböző generációk összekapcsolása maradandó érték teremtése mellett. 

A központ a közelmúltban kapott új kerítést az utcafront felöl. A projektnek köszönhetően 

lehetőség nyílt a terület önkéntes úton való megszépítésére, ezért invitáltuk a projektpartnere-

ket, az Idősek klubja látogatóit és Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsának tagjait, hogy ön-

kéntes segítségnyújtás mellett varázsoljuk szebbé az udvarrészt. 

A terület előkészítését követően telepítettünk évelős növényeket, különböző bokrokat, fákat 

és ültettünk muskátlikat. 

A program összköltsége 300.276,- Ft. 

 

7.) A projekt fontos részét képezi a szlovén-magyar partnerek közötti kommunikáció, szakmai 

tapasztalatmegosztás, információcserék, ezért utolsó önkéntes programunkat követően  

szakmai egyeztetésre került sor projektpartnereinkkel, a lendvai Idősebb Polgárok Otthona  

vezetőjével és munkatársaival. 

Bemutatásra került az intézmény keretein belül működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

szolgáltatás. Tesztriasztások segítségével prezentáltuk a működést és osztottuk meg tapaszta-

latainkat.  

 

8.) Mentálhigiénés programsorozatot valósítottunk meg 3 félnapos rendezvény keretében a 

nyári hónapokban, melyek a demencia és más, az időskort kísérő kihívások feldolgozásában 

segítették mind az időseket, mind a családtagjaikat.   

Első programként Az apa című Oscar díjas film vetítésére került sor, melyet szakmai beszél-

getés követett mentálhigiénés szakember vezetésével. 

2. programunkon Pál Feri atya római katolikus pap és mentálhigiénés szakembert köszönthet-

tük Szentgotthárdon a Színházban, akit „Mi segít át az élet megoldhatatlan helyzetein?” című 

előadásán teltház fogadott. 

Mentálhigiénés programsorozatunk utolsó programján a zenéé volt a főszerep. Létem ha vég-

leg lemerült - Az elveszett múlt nyomában - elnevezésű programunkon Fasching Zsuzsanna 
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diplomás zeneterapeuta, Farkas Erzsébet énekművész és Máriás Zsolt zongoraművész előadá-

sán keresztül ismertük meg a demencia kezelésének jótékony hatásait a zene által.   

 

A mentálhigiénés programsorozat összköltsége: 1.235.516 Ft.  

 

A projektben előírt és vállalt feladataink 100 %-át teljesítettük, ugyanakkor a partnerek egy-

behangzó kérésének megfelelően a projekt nem zárul az eredeti elképzelések alapján 2022. 

augusztus 31. napjával, hanem meghosszabbodik 2022. december 31-ig.  

 

 

Az idősbarát régió kialakításával hosszútávú célokat tűztünk ki a szociális ellátórendszer fej-

lesztésére. 

 

 

2021. évben megvalósult fejlesztések 

-2021. szeptember 27-én került beszerzésre az új OPEL COMBO LIFE 7 személyes gépkocsi. 

A beszerzés összköltsége: 7.738.000,-  Ft 

 

Az új gépkocsi feladatai, a beszerzés indoka 

A Támogató Szolgálat részére rendelkezésre álló Renault Trafic kisbuszának rendelkezésre 

álló kapacitása (7 fő ellátott) nem volt elegendő az új tanévben a fogyatékkal élő gyermekek 

szállítási igényeinek kielégítésére. A beszerzett új gépkocsi elsődleges feladatai közé tartozik 

a sérült gyermekek speciális közoktatási intézménybe, iskolába történő szállítása Szombat-

helyre és Rumba. További feladatai közé tartozik szabad kapacitás esetén idősek igény szerin-

ti egészségügyi intézménybe történő szállítása, illetve az intézmény egyéb szállítással kapcso-

latos feladatainak ellátása. 

 

 

Az intézményvezetés éves tapasztalatai, szakmai munka eredményei 

Nagyon takarékos, átgondolt, szigorú gazdálkodás mellett az intézmény által működtetett 

szolgáltatások folyamatos és zavartalan működtetése biztosított volt. A szolgáltatások iránti 

igények a COVID- 19 járványveszély ellenére a kérelmek beérkezésének időpontjától folya-

matosan kielégítésre kerültek. 

A veszélyhelyzet kihirdetését követően intézményünk szolgáltatásai továbbra is működtek, 

viszont az ellátások biztosításának a módja és tartalma jelentősen megváltozott, természetesen 

a hatályos jogszabályok, a kiadott utasítások és eljárásrendek előírásainak megfelelően. 

A veszélyhelyzet ideje alatt nem csak valamennyiünk hétköznapi élete változott meg, hanem 

az életbe lépő, elrendelt intézkedések új kihívások elé állították a szociális szakembereket is, 

akiknek a munkája az elmúlt hónapokban, illetve jelenleg is rendkívül veszélyes és megterhe-

lő volt.  

Munkatársak folyamatosan a legkiszolgáltatottabb korcsoporti réteggel dolgoztak, és dolgoz-

nak jelenleg is.  

 

Köszönetünket fejezzük ki a fenntartónak a biztonságos működtetéshez szükséges védőeszkö-

zök és a fertőtlenítőszerek folyamatos és zavartalan biztosításáért.  

 

A Vas Megyei Kormányhivatal 2021-ben az intézmény által működtetett valamennyi szolgál-

tatás vonatkozásában hatósági ellenőrzést végzett. 

 

Az ellenőrzés során a szolgáltatások működtetésével kapcsolatos jegyzőkönyvi megállapítá-

sok: 
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- A szolgáltatásokhoz kapcsolódó ellátotti anyagok, az intézmény részéről vezetett nyil-

vántartások rendszerezettek, átláthatóak, a jogszabályi feltételeknek megfelelően veze-

tettek.  

Az ellenőrzés során működést veszélyeztető hiányosságokat a hatóság egyetlenszol-

gáltatás vonatkozásában sem tapasztalt. Összeségében megállapították, hogy a szolgál-

tatások szakmai színvonala kiemelkedő, az intézmény vezetése és dolgozói a jogsza-

bályok előírásait szem előtt tartva, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével végzik 

tevékenységüket. 

A pandémia időszaka alatt a szolgáltatások mindenkori hatályos eljárásrendek szerinti 

változása során az intézmény dolgozói példaértékű helytállással segítették az ellátotta-

kat és végezték el a helyzet során kialakult többletfeladatokat. 

 

 

 

 

Az Állami Számvevőszék 2021-ben a Társulás által fenntartott intézmények integritásának 

monitoring típusú ellenőrzését bekért dokumentumok alapján végezte el a 2020-as évre vo-

natkozóan.  

A lefolytatott vizsgálat alapján a Városi Gondozási Központ közepes kockázati besorolású 

minősítést kapott. Az Állami Számvevőszék EL-3143-792/2021. iktatószámú levele alapján a 

feltárt kockázatok csökkentésére, a hiányosságok pótlására vonatkozó intézkedés megtételére 

szóló értesítést megküldtük az érintett hatóság részére. Az intézkedési tervben vállalt hiányos-

ságot határidőre teljesítettük, amiről a belső ellenőrt is tájékoztattuk. 

 

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 

Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium konyhájáról vásárolja. A vásárolt élelmezés 

jelenlegi ára: normál ebéd: 978 Ft, diétás ebéd: 1081 Ft, a reggeli: 474 Ft.  

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

hető.  

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 kiszállí-

tást 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 (Rá-

bafüzes, Jakabháza, Zsida, Zsidahegy, Rábakethely, Máriaujfalu, Farkasfa, Rábatótfalu) az 

igénybe vevők lakására.  

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, melyet a 

V/7/2021. számú Társulási Tanácsi Határozat rögzít. Szentgotthárd  Város Önkormányzat 

Képviselő -testületének 11/2021. ( VIII.13.) önkormányzati rendelete alapján 

 Étkezés 2021. évre fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díja:  

● ebéd szállítás nélkül: 565 Ft+152,55 Ft Áfa = 717,55 Ft/nap/adag 
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● ebéd szállítással: 717,55 Ft +(140 Ft + 37,8 Ft Áfa) = 895,35 Ft/nap/adag 

 

Ellátotti létszámadatok  

 

● Étkezés 2022. évre tervezett átlagos ellátotti létszáma: 170 fő 

(Ebből 135 fő  Szentgotthárd+vidéki szociális étkező, 35 fő az Idősek Klubja étkezői létszá-

ma) 

 

● 2021. évi normatíva elszámolás szerinti ellátotti létszám: 168,03 fő. (Létszám kiszállítással: 

134,22 fő, létszám helyben étkező: 33,81fő)  

2021. évben a  tervezett normatíva  teljes mértékben teljesült, mivel a teljesített ellátotti lét-

szám 3 fővel meghaladta a megigényelt létszámot. (165 fő) 

 

● Az ellátottak létszáma a 2021. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 177 fő (138 fő 

vidéki étkező+ 39 fő klubétkező)  

3. számú táblázat 

Étkeztetést igénybe vevők adatai 2017-tól 2021-ig az éves statisztikai jelentés alapján. 

 

 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév 

XII. 31-én 

Az ellátásért térí-

tési díjat 

ellátásba 

vettek 

száma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2017 33 38 141 48 93 138 3 

2018 27 36 132 44 88 128 4 

2019 23 32 123 46 77 119 4 

2020 43 27 139 53 86 134 5 

2021 27 28 138 55 83 134 4 

 

 

2021-ban az ellátottak száma a 2020. évihez képest 1 fővel csökkent, sajnos a Covid 19 vírus 

miatt több ellátottunk elhunyt. 

 

● Étkeztetést igénybe vevő vidéki, kiszállítással étkezők létszáma: 138 fő. 

 

A 138 főből: 

• 83 fő nő (60,2 %) és 55 fő férfi (39,8 %) 

• 58 fő egyedül él (42 %), 80 fő házastárssal/családtaggal él (58 %). Az egyedül élők 

közül 33 fő nő (56,9 %), 25 fő férfi (43,1 %). 

• jogosultsági szempontból időskorú nyugdíjas 104 fő 75,3 %), rokkant/rehabilitációs 

járadékos 20 fő (14,5 %), jövedelemnélküli 4 fő (2,9 %) Foglalkoztatás helyettesítő 

támogatásban részesül: 10 fő (7,2 %) 

• a szolgáltatásért 4 fő nem fizet személyi térítési díjat 

2021-ban 28 főnek szűnt meg az ellátása. Ebből 13 fő elhunyt, 11 fő nem igényli a szolgálta-

tást, bentlakásos intézményi elhelyezésbe került 4 fő. 

 

Étkeztetést igénybe vevők 2022. Július 31-ai létszáma: 173 fő 

- 135 fő kiszállítással (Vidék + HG - Sztg) 
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-  38 fő helyben étkező (idősek klubja)+ 4 fő tartózkodó 

 

Az ebéd kiszállítása során a gépkocsivezetők az előírt higéniai szabályokat betartják. A vírus 

helyzetre való tekintettel az előírt védőfelszerelést használják / köpeny, maszk, gumikesztyű/. 

A gépkocsik fertőtlenítését az előírtak szerint naponta végzik.  

 

Szentgotthárd Város közigazgatási területéhez csatolt településeken továbbra is biztosít-

va van hétvégén és ünnepnapokon az ebéd kiszállítása. Jelenleg 34 fő ezt igénybe is veszi. 

 

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 tét-

lenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése és 

javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása. 

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

ra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

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

tosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósítják 

meg. 

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

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

is, aki egészségi állapota miatt szociális és mentális támogatásra szorul. Az időskorúakon kí-

vül 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.  

 

 2021 évre az Idősek Klubja fenntartó által jóváhagyott intézményi térítési díjai 

1. Étkeztetés intézményi térítési díja: 

ebéd:     565 Ft + 152,55 Ft Áfa = 717,55 Ft/fő/nap 

reggeli:  205 Ft + 55,35 Ft Áfa =  260,35 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. Átlagosan 28 fő napi rendszerességgel étkezik 10 fő 

időközönként, 4 fő ellátott csak a klubtagságot veszi igénybe. A reggelit naponta 7-10 fő 

igényli. Az ellátottak  közül 6 fő diétás, étkezést igényelt. 

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

gatás, 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, mo-

satása és vasalása biztosított 

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

kat bármikor lehet használni. A szükséges segítséget megadjuk a fürdésnél, ha igénylik. Haj-

ápolásra is van lehetőség, minden héten, csütörtöki napokon,  biztosítva az ápolt megjelenést 

és tisztaságérzetet. 

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

csonyi, nemzeti stb. ünnepekről való közös megemlékezés, júniusban az „Idősek Hónapjának” 

októberben, pedig az „Idősek Világnapjának” városi szinten történő megszervezése. Ismeret-

terjesztő és felvilágosító előadások, színházi előadások közös megtekintése, irodalmi délelőt-

tök, 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: 

2022. augusztus 31.-ei ellátotti létszám: 42 fő 

2021. december 31-ei statisztikai jelentés alapján az ellátottak létszáma: 39 fő. 

2021-ben 2 fő került ellátásba és 12 fő került ki az ellátásból. 

 A nemek aránya 13 fő férfi ( 33% ) és 26 fő nő ( 67% ). 

 

4. számú táblázat 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2021. december 31-én 

Korcsoport Férfi Nő 

18 - 39 éves - - 

40 - 59 éves 1 1 

60 - 69 éves 5 5 

70 -79 éves 4 12 

80 -  3 8 

Összesen 13 26 

 

A demográfiai adatokat vizsgálva a szolgáltatást, 13 fő férfi és 26 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 elté-

rések mutatkoznak, de örvendetes, hogy többen vannak az igénybevevők között 80 éven felü-

liek, az ellátottak 28 %-t teszik ki. 

 

Jelenleg az ellátást igénybe vevők közül 25-en egyedül élnek, 23 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: 1 fő részesül fogyatékossági támogatásban. 

 

Pszichés megbetegedésben: 12 fő (28%), halmozottan előforduló megbetegedésben: 31 fő 

(74%), érzékszervi megbetegedésben (látás, hallás): 11 fő (26%), mozgásszervi megbetege-

dés: 15 fő (36%), alkohol okozta problémák: 6 fő (14%), emésztőrendszeri megbetegedésben: 
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12 fő (28%), szív- érrendszeri megbetegedésben: 31 fő (74%), demencia megbetegedésben: 

13 fő (30%), daganatos megbetegedésben 6 fő (14%) érintett. 

 

 

 
 

 

Egészségi állapot jelentős mértékű csökkenése esetén lehetőség nyílik a közösségi pszichiátri-

ai alapellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve támogató szolgáltatás igénybevé-

telére. Jelenleg 9 fő részesül közösségi pszichiátriai alapellátásban 6 fő jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásban, 7 fő pedig támogató szolgáltatásban. 

 

 

A 42 fő jogosultsági feltételek szerinti megoszlása 2022. augusztus 31.: 

Öregségi nyugellátásban részesül: 38 fő (90%), rokkantsági ellátásban: 3 fő (7,5%) Rehabili-

tációs ellátásban 1 fő (2,5%), FHT: 0 fő (0%).  

 

 
 

 

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

szolgáltatásait az utóbbi években egyre több pszichiátriai ellátott (12 fő) is igénybe veszi, eb-

ből 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 megol-

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

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

5. számú táblázat 

 

Az idősek klubja szolgáltatását igénybevevők létszámának alakulása 2016-tól – 2021-ig. 

az éves statisztikai jelentés alapján. 

 

Év 

A tárgyév folyamán 
Ellátottak száma a tárgyév XII. 

31-én 

Az ellátásért térítési 

díjat 

ellátásba 

vettek szá-

ma 

ellátásból 

kikerülők 

száma 

Összesen Férfi Nő 
fizetők 

száma 

nem 

fizetők 

száma 

2016 5 3 40 13 27 38 2 

2017 14 4 50 18 32 48 2 

2018 8 7 51 18 33 51 - 

2019 6 10 47 15 32 47 - 

2020 8 6 49 17 32 49 - 

2021 2 12 39 13 26 39  

 

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

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

2021-ben 12 főnek szűnt meg az ellátása, 5 fő elhunyt, 5 fő egészségi állapotának romlása 

okán bentlakásos intézménybe került, 2 fő nem kérte tovább a szolgáltatást.  

 

2022. augusztus 31. - én az idősek klubja ellátottainak létszáma: 42 fő  

 

 

A COVID- 19 járvány hatása az időskorúak nappali ellátása szolgáltatás működésére 

A mindenkori hatályos eljárásrendeknek megfelelően valósult meg a feladatellátás, egyedi 

igényekhez igazodva. Telefonos és személyes kontaktus formájában egyaránt tartottuk a kap-

csolatot az ellátottakkal és biztosítottuk mindenki számára a napi egyszeri ebédet házhozszál-

lítással, bevásárlást, gyógyszer felíratást, kiváltást, ügyintézést … stb. 

A járvány következményeképp a napi rendszeres foglalkozások, társas kapcsolatok hiánya 

miatt, fokozódó állapotromlás volt tapasztalható. Fokozta a problémát az is, hogy az ellátottak 

nagyrésze külön háztartásban él. 

A járvány kezdetétől 2020.03.16. (létszám: 48 fő)– 2022.08.31-ig (létszám: 42 fő) 

Az ellátott otthonában és a klubban való ellátás esetén egyaránt nagy hangsúlyt fektettünk 

arra, hogy felhívjuk a figyelmet a fokozott higiénés szükségletekre (kéz és felületfertőtlenítés, 

maszk használat, ruházat rendszeres tisztítása …stb. 

A munkaszerevezést az egyedi igényekhez igazítottuk. 

 

2.1.3.Támogató szolgálat 

 

A támogató szolgáltatás támogatási rendszere 2 részből áll: 

• a vállalt feladatmutatótól függetlenül jelentkező állandó költségek fedezetére szolgáló 

alaptámogatásból, 
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• és a vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatásból. 

 

Az egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a szociálisan rászorult személyek segítés-

ével töltött 1 óra (halmozottan fogyatékos és autista személy esetén 40 perc), illetve a szociá-

lisan 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 mi-

nimum 1200 feladategységet, vagy annak időarányos részét kell személyi segítéssel teljesíte-

ni. 
 

2021. évre befogadott feladatmutató: 3315 

2021. évi normatív támogatás összege: 12.573.720,- Ft 

2021. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 8057,55635 

A Támogató szolgálat engedélyezett létszámkerete: 5 fő 

Működési hó: 12 hónap 

2021. évi személyi térítési díjbevétel összege: 2.764.545,- Ft. 

 

Támogató szolgálat 2021. évi költségvetése: 

Eredeti előirányzat: 26 558 808 Ft 

Módosított előirányzat: 35 689 041 Ft 

Teljesített: 34 624 872 Ft (97,01%) 

 

A támogató szolgáltatás a mindenkori jogszabályoknak megfelelő személyi és tárgyi feltétel-

rendszerrel végzett, fogyatékos személyre irányuló, személyes gondoskodást nyújtó szolgálta-

tás. 

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 járadé-

kában, 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 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 ön-

álló életvitelét, autonómiáját lakókörnyezeten belül és azon kívül. 

 

Szolgáltatásainkat szociálisan nem rászorultak, piaci alapon is igényelhetik. 
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Feladatmutató igények teljesülése 

6. számú táblázat  

 

Finanszírozási 

szerződés alap-

ján 

2017. év 2018. év 2019. év 2020.év 2021.év 

Működési tá-

mogatás összege  

8.967.000 Ft 8.967.000 Ft 10.067.000 

Ft 

11.287.500 

Ft 

12.573.720 

Ft 

Vállalt feladat-

mutató  

3315 3315 3315 3315 3315 

Ténylegesen 

teljesített fel-

adatmutató  

4421,7141 6014,818 7594,2514 6527,0113 8057,55635 

Teljesítés ará-

nya 

133,4% 181,4 % 229,08 % 196,89 % 243,06% 

Kiutalt támoga-

tási összegből 

visszafizetendő  

0 Ft 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 2018-as évtől jelentősen megemelkedett a ténylegesen teljesített feladatmutató, 

ami annak köszönhető, hogy mind a személyi segítés, mind a szállító szolgáltatás tekintetében 

megemelkedett az ellátottak, azon belül is a szociálisan rászorultak köre, s ezzel együtt több 

lett az ellátottak érdekében végzett gondozási tevékenységi idő is.  

2020. 03.11-én kihirdetett COVID-19 járványveszély miatt elrendelték az online oktatást 

2021. március 16-tól. 2020. március 16-tól, valamint április hónapban szállító szolgáltatás 

nem történt. 2020. május hónapban már lehetőség volt a Rum-Kastély Egységes Gyógypeda-

gógiai Módszertani Intézményben tanulók számára felügyelet igényelni, ezért a szállító szol-

gáltatás csökkent üzemmódban újra működni kezdett. A 2020-ban ténylegesen teljesített fel-

adatmutató csökkenése a 2019. évhez viszonyítva ebben mutatkozott meg. 2021-ben a szállí-

tást igénybevevő kiskorúak száma tovább növekedett. 

 

A teljesített feladatmutatók éves megoszlása a személyszállítás és a személyi segítés között, 

2017-2021 

7. sz. táblázat 
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A teljesített feladatmutatók éves megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a szállítás és a 

személyi segítés aránya évről évre fokozatosan a szállítás felé tolódott. 

 

8. számú táblázat 

Támogató szolgáltatást igénybe vevők adatai 2016-tól 2020-ig az éves statisztikai jelentések 

alapján 

 

Támogató szolgálat 

Település 2016.12.31. 2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31 2020.12.31. 2021.12.31. 

Szentgotthárd 26 31 33 36 36 37 

Csörötnek 3 4 3 3 3 3 

Rönök 0 0 0 1 1 2 

Magyarlak 3 2 1 1 2 2 

Rábagyarmat 3 3 4 3 3 4 

Szakonyfalu 0 0 2 2 2 2 

Gasztony 0 1 1 1 0 0 

Vasszentmihály 0 2 2 2 1 2 

Felsőszölnök 0 0 0 0 0 1 

Összesen 35 43 46  49 48 53 

 

A 2021-es évben az ellátásból kiesett 8 fő elhalálozás, bentlakásos intézménybe költözés mi-

att. Új felvételes 10 fő volt. 

A támogató szolgáltatást igénybevevők közül az év végén 26 fő egyedül és 27 fő családban él. 

 

9. számú táblázat 

2021. december 31-i ellátotti létszám megoszlása szociális rászorultság alapján 

 

2021. december 31-i ellátotti létszám: 53 fő 

  Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult 

Szentgotthárd 6 fő 31 fő 

Magyarlak 1 fő 1 fő 

Csörötnek 1 fő 2 fő 

Rábagyarmat 4 fő 0 fő 

Vasszentmihály 0 fő 2 fő 

Szakonyfalu 2 fő 0 fő 

Rönök 2 fő 0 fő 

Felsőszölnök 1 fő 0 fő 

Összesen 17 fő 36 fő 
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A fogyatékosság típusa szerint: értelmi fogyatékos 5 fő, látássérült: 3 fő, mozgássérült 4 fő, 

halmozottan sérült 1 fő, pervazív fejlődési zavar: 2 fő, egyéb kategória: 2 fő. 

 

 
 

 

 
 

Az ellátottak 70%-a Szentgotthárdon él, míg 30 %-uk a kistérségben.  

 

Az ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2021. december 31-én 
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A szolgáltatásinkat leginkább a fogyatékkal élő gyermekek és az idős generáció veszi igény-

be. 2021-ben az időskorúak aránya nagyon megugrott, az összlétszámhoz képest közel 68%. 

Továbbá 70 év felett a férfi és női igénybe vevők életkori megoszlása jelentős különbségeket 

mutat, és a nők dominanciája jelenik meg. 

Az igénybevevők között az elmúlt években megjelentek a 18-59 év közöttiek is. Ebben a ka-

tegóriában az ellátottak elsősorban személyi segítést, azon belül is lakókörnyezeten kívüli 

mobilizációt, gondozási-ápolási feladatok elvégzésében igényeltek segítséget, mivel az idős 

szülőknek már nehézséget jelent beteg gyermekük ellátása. 

 

Személyi segítés körében elsősorban a következő tevékenységeket igénylik az ellátottak: gon-

dozási-ápolási tevékenységek, felügyelet biztosítása, háztartási segítségnyújtás, segítségnyúj-

tás közszolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten belül, szállí-

táshoz kapcsolódó személyi segítés (felügyelet, kísérés). 

A szállítást döntő többségében a fogyatékkal élő kiskorú gyermekek veszik igénybe iskolai 

napokon, mivel speciális fejlesztésük érdekében a szombathelyi és rumi közoktatási intézmé-

nyek tanulói. Ez azért nagy jelentőségű, mivel helyi szinten nem biztosított a szociálisan rá-

szorult és nem rászorult kiskorúak speciális oktatási-nevelési szolgáltatásokhoz való hozzáfé-

rése.  

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.  

2021. október 1-jétől a 11 fő kiskorú gyermekek szállítása kettő gépjárművel történt. 

Az egyik egy Renault Trafic 8+1 férőhelyes mikrobusz, mely alkalmas kerekes székes szemé-

lyek szállítására, rendelkezik mobil rámpával, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, a busz oldal-

ajtajához szerelhető kazettás lépcsővel és GPS rendszerrel, kötelező és casco biztosítással. A 

másik gépjármű egy hétszemélyes Opel Combo személygépkocsi, amely szintén rendelkezik 

GPS rendszerrel, kötelező és casco biztosítással. A szociálisan nem rászorult idősebb generá-

ció szállítási igényeinek maradéktalan teljesüléséhez az intézmény másik két gépjárműve is 

bevonásra kerül. 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 9/2022. számú 

Társulási Tanácsi határozata szabályozza a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. 
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Támogató Szolgáltatás 2022. évi díjelőírásai  

1, Szociálisan rászorultak esetében:  

• Szállítási kilométer intézményi térítési díja: 180 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 kilo-

méterdíja: 180 Ft/km.  

• Személyi segítés intézményi térítési díja: 1050 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: 1200 Ft/óra.  

 

2022. évre befogadott feladatmutató: 3315 

2022. július 31-én az ellátotti létszám: 51 fő 

   Szentgotthárd: 39 fő 

   Kistérség: 12 fő 

 

A 2022/23-as tanévben várhatóan 7 fő (6 fő szociálisan rászorult, 1 fő szociálisan nem rászo-

rult) kiskorú gyermek veszi igénybe a szállító szolgáltatást (5 fő a szombathelyi Aranyhíd 

Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, 2 fő (1 fő bentlakásos, 1 fő bejárós) a Rum-Kastély 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulója). A gyermekek közül 4 fő szak-

iskolai képzésen folytatja tanulmányait. 

 

2.1.4. Közösségi Pszichiátriai alapellátás  

 

Közösségi Pszichiátriai alapellátás  

 

A közösségi pszichiátriai alapellátás támogatási rendszere 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 kü-

lön jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kód-

könyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott. Kötelezően teljesítendő feladatmu-

tató éves átlagban 40 fő. 

 

2021. évre befogadott feladatmutató: 42  

2021. évi normatív támogatás összege: 11.118.872 Ft 

2021. évben ténylegesen teljesített feladatmutató: 42,645 

A közösségi pszichiátriai alapellátás engedélyezett létszámkerete: 3 fő 

 

Közösségi pszichiátriai alapellátás 2021. évi költségvetése: 

Eredeti előirányzat: 13 322 000 Ft 

Módosított előirányzat: 13 622 000 Ft 

Teljesített: 12 997 710 Ft (95,42%) 

 

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, rehabili-

tációjuk és szociális biztonságuk intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan. A szol-

gáltatás hatékony biztosítása érdekében alapvető fontosságú a kliens motiválása, bizalmának 

megnyerése. A közösségi gondozás kiemelt része az is, hogy az ellátottal együtt élő családtag-
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tok is a gondozás részét képezik, szintúgy mindenki, aki fontos a kliens számára. A közösségi 

gondozók a szolgáltatásokat többnyire az ellátott otthonában végzik, a folyamatos kapcsolat-

tartást 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 ellenszolgál-

tatás 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 fel-

tárása, a változtatásra motiváló tényezők és a jelenlegi probléma megoldó stratégiák 

feltárása) 

• készségfejlesztés (életviteli készségek, problémamegoldó készségek, asszertív viselke-

dés, kommunikációs készségek fejlesztése, munkakereséshez és megtartásához szük-

séges kompetenciák fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltésének támogatása, társas 

kapcsolatok kialakításának fejlesztése) 

• szociális ügyintézés 

• gondozás, mentális gondozás (pszichoedukáció, korai figyelmeztető tünetek felismeré-

sének segítése, stresszkezelés, agressziókezelés stb.) 

• egyéni esetkezelés 

• csoportokkal végzett munka 

• természetes támogató háló szervezése 

 

2017-től a kötelezően teljesítendő feladatmutatók alakulását a következő táblázat szemlélteti. 

 

Feladatmutató igények teljesülése 

10. számú táblázat 

  

Finanszírozási 

szerződés alap-

ján 

2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 

Vállalt fel-

adatmutató  

42 42 42 42 42 

Működési tá-

mogatás ösz-

szege 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

8.300.000 

Ft 

10.232.000 

Ft 

11.118.872 

Ft 

Ténylegesen 

teljesített fel-

adatmutató  

43,0082 44,58 42,91 42,29 42,645 

Kiutalt támo-

gatási összeg-

ből visszafize-

tendő  

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
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11. számú táblázat 

A szolgáltatás ellátotti létszámának alakulása kistérségi szinten 2017-tól 2021-ig, az éves sta-

tisztikai jelentések alapján 

 
Közösségi pszichiátriai alapellátás 

 

Település 2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31. 2020.12.31 2021.12.31 

Szentgotthárd 31 32 30 30 30 

Csörötnek 5 5 5 4 4 

Rönök 2 2 2 3 2 

Kétvölgy 2 2 2 1 1 

Alsószölnök 1 1 1 1 1 

Apátistvánfalva 1 1 1 1 1 

Magyarlak 1 2 2 2 2 

Rábagyarmat 0 1 0 0 0 

Vasszentmihály 0 0 0 1 1 

Összesen 43 46 43 43 42 

 

2021. december 31-én összesen 42 ellátottunk volt, amelynek 71 %-a Szentgotthárdon, 29 %-

a a kistérség területén él. Az ellátottak közül 69 %-a nő (29 fő) és 31 %-a férfi (13 fő). Az 

ellátottak közül 8 fő vette igénybe a Városi Gondozási Központon belül az idősek klubja 

szolgáltatásait, 6 fő az étkeztetést és 3 fő a házi segítségnyújtást. 1 fő a támogató szolgáltatás 

mellett az idősek klubja ellátottja is volt, 1 fő a támogató szolgáltatás mellett az étkeztetést is 

igénybe vette, 1 fő a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mellett az idősek klubja szolgáltatá-

sait is igényelte. 

A 2021-es évben az ellátásból kiesettek száma 5 fő. Ennek indokai: halálozás, bentlakásos 

intézménybe költözés, szolgáltatás lemondás. Az új felvételesek száma 4 fő volt. Az ellátottak 

64 %-a családban él, míg 36 %-a egyedül. 

 

 
A közösségi pszichiátriai alapellátásban előforduló mentális betegségek – 2021. december 31-

én. 

• BNO F 20-29: Schizophrenia, schizotypias és paranoid zavarok: 22 fő 

• BNO F 31-33: Hangulatzavarok – Bipoláris affektív zavar és depressziós megbetege-

dések: 18 fő 

• Továbbá a fenti diagnóziskódokban nem besorolható F-es pszichiátriai BNO-val ren-

delkező ellátottak 10 %-ban: 2 fő 
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Schizophrenia betegséggel él ellátásunkban az ellátottak 52 %-a, depressziós megbetegedés-

ben szenved 43 %-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 5 %-a küzd 

fóbiás, szorongásos problémákkal. 

 

Ellátottak korcsoportonkénti megoszlása – 2021. december 31-én 

 

 
 

A demográfiai adatokból az ellátást igénybevevők életkorát tekintve a 40-59 éves életkorúak 

teszik ki az ellátottaink nagyobb arányát (29 %). Inaktív, időskori nyugdíjban részesülő ellá-

totti létszám 45 %, ezen belül is nagyon magas (21%) 70 év feletti női ellátottak aránya, akik 

többnyire egyedül élnek otthonaikban. Az ellátottak közül csak 9 fő dolgozik. Ez annak is 

tudható be, hogy klienseink többsége alacsony iskolázottságú, védett munkahely kevés van 

térségünkben és munkaerőt befogadó kapacitásuk korlátozott.  

Klienseink számára a csoportokat kéthetente egy alkalommal tartjuk intézményünk közösségi 

helyiségében. Csoportfoglalkozásaink: zeneterápia, kreatív – kézműves csoport, személyiség-

fejlesztő és pszichoedukációs csoport.  

 

A gondozási folyamat eredménye alapján a hosszan tartó pszichiátriai problémával élő ellátot-

tak képesek életüket irányítani és eredeti lakókörnyezetükben a közösség más tagjaival azonos 

szintű teljes életet élni. A kliensek ellátása során nagy gondot fordítunk a komplex gondozás-

ra, minden területen pozitív változás elérésére törekedünk. Az ellátottak állapotának folyama-

tos 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 ter-

mészetes segítők, támogatók felkutatására és a kliensek gondozásába való bevonására. 

 

2022. évre befogadott feladatmutató: 42 fő 

2022. július 31-én az ellátást igénylők létszáma: 43 fő 

     Szentgotthárd: 30 fő 

     Kistérség: 12 fő 
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2.1.5 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 érdeké-

ben fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek megfelelően az igénybe vevő 

lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Olyan idős, illetve egészségi állapotuk és önkiszolgálá-

si 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) szociális segítés keretében → háztartási segítségnyújtás.  

 

 

1. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénylő gondozási 

szükségletét. Az értékelőlap kitöltésében az intézményvezető mellett a háziorvos is 

közreműködik. 

2. Az értékelő adatlap alapján gondozási fokozatok kerültek bevezetésre, melyek alapján 

válik az ellátást igénylő, szociális segítésre vagy személyi gondozásra jogosulttá.  

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

 

 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. 

 

2021. december 31. -én ellátásban részesülők gondozási fokozat szerinti megoszlása. 
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A gondozási szükséglet vizsgálatának eredményeként elért pontszám nem korlátozza a házi 

segítségnyújtás napi időtartamát. Az intézmény személyi feltétele szabhat korlátot a napi 

személyi gondozási óraszámnak. Így az ellátott szükségleteihez rugalmasan igazodik a szol-

gáltatás-nyújtás, melynek konkrét időtartama az ellátást igénylő és a szolgáltató közötti 

megállapodás eredményeként kerül megállapításra. 

Az ellátást igénylő és a szolgáltató között megállapodás, vagy 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 veszély-

helyzet 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 

12. számú táblázat az ellátottak megállapodás szerinti megoszlása: 

 
 Ellátási terület  tevékenységi 

kör 

2017. XII. 

31 

2018. XII. 31. 2019.XII.31. 2020. 

XII.31. 

2021.          

XII. 31. 

Szentgotthárd Szem. gond. 31 fő 31 fő 34 fő 29 fő 38 fő 

Szoc. segí-

tés 

8 fő 9 fő 6 fő 7 fő 9 fő 

Kistérség Szem. gond 27 fő 25 fő 20 fő 24 fő 31 fő 

Szoc. segí-

tés 

6 fő 6 fő 5 fő 4 fő 3 fő 

Összes 72 fő 71 fő 65 fő 64 fő 81 fő 

 

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.  

 

2021. évi elszámolható állami támogatás személyi gondozás estén: 

745,56 gondozási óra / 12 = 62,13 fő ≈ 62 fő  

 

2021. évi elszámolható állami támogatás szociális segítés estén: 

A szociális segítésre megállapodással rendelkezők normatív állami támogatását tovább-

ra is az igénybevételi napok száma határozza meg. 

 

1008/ 249 = 4,05 Fő ≈ 4 fő 

 

- 2021. évre igényelt normatíva: szociális segítés 2 fő, személyi gondozás: 58 fő. 

- 2021. évi elszámolható normatíva: szociális segítés: 4 fő, személyi gondozás: 62 fő 
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A 2021. évi igényelhető normatív támogatások összege: 

- szociális segítés esetén → 25 000- Ft/fő/év 

- személyi gondozás esetén → 378 110 - Ft/fő/év 

 

Amennyiben a házi segítségnyújtásról társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál fi-

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

Fajlagos összeg: 130 %: 491 550 Ft/fő. 

 

 A házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátha-

tó, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgál-

tatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ilyen ellátott után nor-

matív állami támogatás nem igényelhető! 

 

A házi segítségnyújtás 2022. évre fenntartó által jóváhagyott   intézményi térítési díjai:  

 

1. szociális segítés: 1050 Ft/óra 

2. személyi gondozás: 1050 Ft/óra 

3. gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja: 

2 410 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 2021. december 31-ei statisztikai jelentés alapján: 81 fő 

 

Ebből: Kistérségi ellátottak létszáma: 34 fő  

Szentgotthárdi ellátottak létszáma: 47 fő  

 

- az ellátásba kerültek létszáma: 44 fő. Ebből 25 fő a szentgotthárdi és 19 fő a kistérségi ellá-

tott.  

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

ellátott.  

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 34 fő településenkénti kimutatása:  

1. körzet: Felsőszölnök 4 fő, Szakonyfalu 1 fő, Alsószölnök 1 fő. 

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

3. körzet: Rábagyarmat 4 fő, Csörötnek 6 fő, Magyarlak 8 fő 
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Házi segítségnyújtás igénybe vevők 2021. július 31-ai létszáma: 87 Fő 

 

Ebből kistérségi ellátott: 32 fő 

Szentgotthárdi ellátott: 55 fő 

 

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 32 fő településenkénti kimutatása:  

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

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

3. körzet: Rábagyarmat 8 fő, Csörötnek 5 fő, Magyarlak 7 fő  

 

Házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2017-től 2021-ig az éves, valamint 2022. / 07.31. 

statisztikai jelentések alapján: 

 

13 számú táblázat 

 
Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást igénylők létszáma (fő) 

település 2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31. 2020.12.31. 2021.07.31. 2022.07.31. 

Szentgotthárd 39 40 40 36 42 55 

Felsőszölnök 2 3 3 3 3 1 

Alsószölnök 0 0 0 0 1 1 

Szakonyfalu 0 0 0 0 0 1 

Rönök 1 0 0 1 1 1 

Vasszentmihály 3 2 2 2 2 1 

Nemesmedves 0 0 0 0 0 0 

Rátót 4 4 3 3 5 3 

Gasztony 2 1 1 0 3 4 

Rábagyarmat 3 4 4 5 5 8 

Csörötnek 12 10 7 8 6 5 

Magyarlak 6 7 5 6 7 7 

Kistérség ösz-

szesen: 

33 31 25 28 33 32 

Összesen: 72 71 65 64 75 87 

 

A vizsgált időszakban az ellátotti létszám Szentgotthárdon 2020.-ban csökkent, de 2022.-ben 

kiugrást mutat. A társult településeken 2019.-2020. évben visszaesés tapasztalható. Az ellátot-

ti létszám tekintetében érzékelhető, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő szükség-
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lete alapján célozottabb szolgáltatásnyújtásra kerül sor, így az állami szerepvállalás erősödik a 

nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában, 

 

Évek óta elmondható, hogy  Nemesmedves esetében továbbra sincs igénylő, Gasztony, Rátót, 

Rönök, Vasszentmihály településeken viszont igénylik a szolgáltatás jelenlétét, amit 1 fő 

személyi létszámmal old meg az intézmény. Rábagyarmaton az elmúlt években több olyan 

igénybevétel történt, ahol ellátott igényli a napi 4 órás vagy a napi 3 x-i ellátást, ami ugyan-

úgy, mint Csörötnek, Magyarlak esetében 1 fő gondozónő jelenlétét kívánja. Felsőszölnökön, 

Alsószölnökön Szakonyban a Szentgotthárdon dolgozó gondozónők végzik a felmerülő igé-

nyek kielégítését.  

 

 

Házi segítségnyújtás 2021. december 31-ei ellátotti létszámának korcsoport szerinti megosz-

tása: 

 

14. számú táblázat 

 

2021. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása (fő) 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves 1 1 1 2 

60-64 éves 2 0 2 0 

65-69 éves 1 2 1 1 

70-74 éves 3 2 0 1 

75-79 éves 2 5 0 4 

80-89 éves 4 16 3 15 

90 év feletti 1 7 0 4 

Összes: 14 33 7 27 

 

 
Az ellátási területen mind a férfiak mind a nők esetében a legtöbb ellátott 80-89 év között van.  

Az ellátottak 89 %-a (72fő) 65 éven felüli, ebből 69 % 80 év feletti. Az ellátottak 15 % -a 

aggkorú. 

Szentgotthárdon az ellátotti létszám 47 fő, ebből 14 fő férfi, 33 fő nő. 

Kistérség településein összesen az ellátotti létszám 34 fő, ebből 7 fő férfi és 27 fő nő. 

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

ző demográfiai adatok igazolódnak. A férfiak magasabb halandósága az idősebb korúak kö-
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zött nőtöbbletet idéz elő. A családi állapot tekintetében az ellátottak 80%-a egyedül él, gyer-

mekei 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 rokkantnyugdíjban részesülő személyek alkotják. Az öregségi nyugdíj-

korhatárt még el nem érők, vagyis az aktív korú személyek aránya évről évre emelkedik, 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 gon-

dozást 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 

 

A szolgáltatás a pandémia ideje alatt is folyamatosan és zavartalanul működött. A 

munkatársak fokozott óvatossággal végezték gondozási feladataikat. Mindvégig betartva a 

mindenkori hatályos eljárásrendekben a szolgáltatás biztosítására vonatkozó szabályokat, mint 

maszk, gumikesztyű, egyszerhasználatos látogató köpeny, kéz és felületfertőtlenítő, illetve 

szükség esetén védőpajzs folyamatos használatával. 

A szociális gondozók kellő higgadtsággal és szakértelemmel végezték munkájukat. A 

háziorvosokkal együttműködve számos megbetegedés feltárásában közreműködtünk, a 

víruson átesett idősek ellátását, egészségüket kockáztatva biztosítottuk. Időnként kezelni 

kellett a fel-felbukkanó pánikhangulatot is, mivel a kórházakból tesztelés nélkül hazaküldött 

betegek potenciális veszélyforrásnak minősültek.  

Ez idő alatt az ellátott egész családjának segítséget nyújtottunk, mivel a karatén alá került 

családok feladatait átvállaltuk az idős ellátásában. 

 

 

2.1.6 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 élet-

vitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzeteket elhárítsuk, az igénybe vevők biztonságér-

zetét erősítsük és a szükséges, szakszerű segítségnyújtás minél gyorsabb biztosításával a sú-

lyosabb helyzetek kialakulását megelőzzük. 

 

2021. évben a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Támogatói Okirat formájában finanszírozza 

az ellátást. 

2021. évben a Támogatatói Okirat száma: JHS-138/0-2021. 

Támogatás időtartama: 2021. 01. 01.-től – 2021.12.31.-ig 

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülékek száma: 60 db. 

2021. évre vállalt feladatmutató: 50 db jelzőkészülék. 

2021. évi működési támogatás összege: 1.730 000 Ft 
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2021. évi ténylegesen teljesített feladatmutatók: 49,67 

2021. évi személyi térítési díjbevétel összege: 1 538 045.- Ft. 

2022. évre vállalt feladatmutató: 52 db jelzőkészülék. 

 

2022. évben a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Támogatói Okirat formájában 

finanszírozza az ellátást. 

2022. évben a Támogatatói Okirat száma: JHS-135/0-2022. 

Támogatás időtartama: 2022. 01. 01.-től – 2022.12.31.-ig 

 

15. számú táblázat  

 
Finanszírozási 

szerződés alapján  

2017. évi 2018.évi 2019.évi 2020. évi 2021.év 2022./I. 

félév 

Vállalt feladatmu-

tató  

49 db 49 db 49 db 50 db 50 db 52 db 

Működési támoga-

tás összege 

1 702 448 Ft 1 705 400 

Ft 

1 705 400 Ft 1 730 000 Ft 1 730 000 Ft 1 779 200 

Ténylegesen telje-

sített feladatmuta-

tó  

48,88 50,46 53,36 52,35 49,67 53,94 

Kiutalt támogatási 

összegből vissza-

fizetendő  

2952 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8118  

 

A működési engedély alapján kihelyezhető jelzőkészülék száma: 60 db. 

A SHU237 azonosítószámú MOTIVAGE projekt keretében, hosszas egyeztetéseket kö-

vetően a nyár folyamán megvásárlásra kerültek, az új, korszerűbb, kétirányú kommu-

nikációra alkalmas és több információt adó VIVAGO DOMI típusú készülékek. Műkö-

désüket a személyzet több alkalommal (online és személyes tájékoztatásokon) megismer-

te, az ellátottakhoz az előzetes értesítés szerint augusztus hónapban kihelyezésre kerül-

tek. Többségük örömmel fogadta, a kétségek gyorsan elillantak az egyszerű, de korszerű 

rendszer megismerésével. Mai napig folyamatosan érkeznek az új igénylések.  

 

A szolgáltatás központi diszpécserközponttal működik. 

A jelzéseket az asztali számítógépen lévő program segítségével fogadjuk, azonban a gyors és 

szakszerű segítségnyújtás érdekében okoskészülékek is rendelkezésre állnak. A 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 helyszí-

nén, hogy a kompetenciájának megfelelően intézkedést kezdeményezzen. 

Valamennyi felvételi eljárás során vizsgáljuk a szociális rászorultság fennállásának jogosult-

sági 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 pszi-

chiátriai beteg, és egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát. 
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Az ellátást igénybe vevők szociális rászorultságának megoszlása: 

 

Szociális rászorultság oka Szociálisan 

rászorultak 

száma  

2017.XII.31. 

(fő) 

Szociálisan 

rászorultak 

száma  

2018.XII.31. 

(fő) 

Szociálisan 

rászorultak 

száma  

2019.XII.31. 

(fő) 

Szociálisan 

rászorultak 

száma  

2020.XII.31. 

(fő) 

Szociálisan 

rászorultak 

száma  

2021.XII.31. 

(fő) 

Szociálisan 

rászorultak 

száma  

2022.VII.31. 

(fő 

Egyedül élő 65 év feletti személy  44 46 46 43 48 47 

Egyedül élő súlyosan fogyatékos 

személy 

4 4 4 4 3 3 

Egyedül élő pszichiátriai beteg 2 2 3 2 1 1 

Kétszemélyes háztartásban élő 65 év 

feletti, illetve súlyosan fogyatékos 

vagy pszichiátriai beteg személy 

1 0 3 2 4 7 

 a) Szociálisan rászorult személyek 

száma összesen: 

51 52 56 51 56 58 

 b) Szociálisan nem rászorultak 

száma összesen: 

0 0 0 0 0 0 

Összesen: a)+b) 51 52 56 51 56 58 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő valamennyi ellátott szociálisan rászo-

rult. 

 

 
 

Jogosultság szerint 92,86 %-a egyedül élő, ezen belül 1,92 % pszichiátriai beteg, 5,77 % sú-

lyosan fogyatékos személy, és  kétszemélyes háztartásban élő 7,14 %. 

 

Az ellátottakból házi segítségnyújtást is igénylők száma: 23 fő (12 fő Szentgotthárdon, 11 fő 

kistérség települése 
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Ellátotti létszám alakulása 2018. évtől 2022./ I. félévig 

 

 
Ellátási terü-
let 

2018.12.31.-
én 

2019.12.31.-
én 

2020.12.31.-
én 

2021.12.31.-
én 

2022./I.félév 

Szentgotthárd 32 fő 39 fő 34 fő  35 fő 41 

Kistérség 20 fő 17 fő 17 fő 21 fő 17 

Összes: 52 fő 56 fő 51 fő 56 fő 58 

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylők száma 2021. július 31.-én: 58 fő 

        Szentgotthárd: 40 fő 

        Kistérség: 18 fő 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők adatai 2016-től 2021-ig az éves statiszti-

kai jelentések alapján. 

16. számú táblázat 

 

település 2016.01.31. 2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31. 2020.12.31. 2021.12.31. 

Szentgotthárd 40 30 32 38 34 35 

Felsőszölnök - - - - - - 

Alsószölnök 1 - - - - 2 

Szakonyfalu - - - - - - 

Rönök - - - - - - 

Vasszentmihály 1 1 1 1 1 1 

Nemesmedves - - - - - - 

Rátót 3 4 4 2 2 2 

Gasztony 2 2 1 2 - 1 

Rábagyarmat 2 2 2 3 3 6 

Csörötnek 3 5 4 4 4 2 

Magyarlak 3 6 7 5 5 5 

Kétvölgy 1 1 1 1 2 1 

Apátistvánfalva - - - - - - 

Orrfalu - - - - - 1 

Kistérség ösz-

szesen: 

16 21 20 18 17 21 

Összesen: 56 51 52 56 51 56 
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2016. évtől- 2021.évig a szolgáltatást igénybe vevők létszáma 51 - 56 fő között mozog. A 

kistérség településein 16 - 21 fő közötti, Szentgotthárdon pedig 30 - 40 fő közötti az igénylő. 

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,  

Rábagyarmat, akik a kistérségi igénylőknek 71,43 %-át tették ki a vizsgált időszakban. 

Viszont Nemesmedves, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Szakonyfalu, Rönök tekintetében egy-

általán nem történt igénybevétel.  

 

 

 

17.  számú táblázat 

 

2021. évi ellátottak nem és korcsoportonkénti megoszlása 

Település Szentgotthárd Kistérség 

életkor férfi nő férfi nő 

40-59 éves 1 fő   1 fő 

60-64 éves   1 fő  

65-69 éves  1 fő   

70-74 éves 1 fő 1 fő 2 fő  

75-79 éves 1 fő 10 fő  3 fő 

80-89 éves 2 fő 13 fő 1 fő 10 fő 

90 év feletti  5 fő  3 fő 

Összes: 5 fő 30 fő 4 fő 17 fő 

 

 

 
Az ellátottak nemek szerinti eloszlásánál, e szolgáltatásnál is mutatkozik a demográfiai jel-

lemző, az ellátottak 83,93 %- a nő, 16,07 %- a pedig férfi. Mindkét nem esetében a 80 év fe-

lettiek aránya a legmagasabb.  
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 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évre jóváhagyott intézményi térítési díjai: 

 

• szociálisan rászorultak esetében: 150Ft/nap 

• szociálisan nem rászorultak esetében: 250Ft/nap 

 

 

18. számú táblázat 

Kimutatás a segélykérések számáról és azok okairól 2016.-2022/I félévéig  

 

év hónap 
pszichés  

probléma 
elesés 

Betegség, 

rosszullét 

higiénés  

szükséglet 

téves  

riasztás 

amelynél 

kiszállás 

történt 

egyéb 

ok 
krízishelyzet 

Összesen segít-

ségkérések  

száma 

2016. 1 21 14 2 2 0 2 42 

2017. 3 23 25 10 2 3 2 68 

2018. 4 15 22 8 2 1 2 54 

2019. 4 10 15 10 0 0 2 41 

2020. 6 22 3 4 5 3 1 44 

2021. 16 29 2 48 20 3 0 118 

2022./I.félév - 20 2 4 11 9 0 46 

Összesen: 34 140 83 86 42 19 9 413 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 413 esetben került sor segítségké-

résre.  
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A riasztások legnagyobb százaléka elesés, 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. A krizishelyzet miatt tőrtént riasztás az összes riasztás 2,18 %.ka, ami min-

den esettben életmentő segítségnyújtást jelent. A kliensek elmondása alapján az egyetlen se-

gítségforrást 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.  Egy ellátott kivételével valamennyi már ellátás-

ban részesülő személy igényelte az új készülékek kihelyezését. 

 

3. Jövőbeni célok, feladatok 

 

● Az intézmény által működtetett kötelező és önként vállalt alapszolgáltatások vonatkozásá-

ban a határozatlan időre szóló működési engedélyek, valamint a szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzések megtartása, ennek érdekében a személyi és tárgyi feltételeknek a min-

denkor hatályos jogszabályi előírások szerinti biztosítása. 

 

● A szolgáltatásokhoz használt intézményi gépjárművek folyamatos karbantartása, szervízelé-

se, szükség esetén cseréjük. A 2023. évi költségvetésben 1 db ételszállító gépkocsi beszerzé-

sét tervezni kell! 

 

● A szolgáltatásoknak helyet adó Arany János út 1. szám alatti Gondozási Központ épületé-

nek felújításával, karbantartásával kapcsolatos tervek és feladatok: 

 

● Fűtéskorszerűsítés folytatása, az elhasználódott radiátorok cseréje. A folyamat az akadály-

mentesítési pályázat kapcsán elkezdődött és folytatásra vár. 

 

● Villamoshálózat elavult, korszerűsítésre vár. A technikai berendezések számának növeke-

désével (számítógépek stb.) az elöregedett hálózat nem bírja a terhelést. (Gyakran lecsapja a 

biztosítékokat.) 

● 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 a tetőszerkezet cseréje. 

 

 

 

Szentgotthárd, 2022. október 11. 

 

 

 

  Németh Hajnalka s.k. 

mb. intézményvezető 
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Tárgy: 2023. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2022. december 8- i ülésére 
 
 

Jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-ában előírt éves 
ellenőrzési terv elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulásra vonatkozóan a 2023. évre. 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az 
Önkormányzati Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerint. 
 
 
Felelős: Kovács Renáta – belső ellenőrzési vezető 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Szentgotthárd, 2022. december 1. 
 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
               munkaszervezet vezetője  
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2023. évi éves ellenőrzési terv  
 
 
 

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb 
dokumentumok felsorolása 
 
A 2023. évi éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritások (2. sz. 
melléklet), a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások (1. sz. melléklet), a 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak, továbbá a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyv előírásainak és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái 
figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.   
A 2023. évi ellenőrzések meghatározásánál figyelembe vettük a korábbi ellenőrzések 
megállapításai. A kockázatosnak ítélt folyamatok vizsgálata során tett javaslatok 
hasznosulásáról utóellenőrzés keretében győződik meg a belső ellenőr.  
Jelen éves ellenőrzési terv összeállításának kiinduló pontja volt a belső ellenőrzés 
hozzáadott érték teremtő képességének növelése. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás 
jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a 
megalapozott javaslatok végrehajtásával teremtődik meg. 
Kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az önkormányzatok 
működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés 
elősegítése a belső ellenőrzés eszközeivel, illetve hogy a belső ellenőrzés eredménye az 
azt megillető szinten a legjobb gyakorlatok használatával beépüljön a feladatrendszerbe. 

 
 

b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 
összefoglaló bemutatása 

 
 
Az éves terv összeállítása a kockázatkezelési mátrix segítségével került kialakításra. A 
kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés (polgármesterek, jegyzők, irodavezetők) 
javaslatával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával és minősítésével, valamint az 
ellenőrzési tapasztalatok, a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre 
készített intézkedési tervek figyelembevételével került meghatározásra az ellenőrizendő 
folyamat és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat 
elkészítésére. 
Az önkormányzatok tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és 
tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, 
emberi erőforrás kockázatok fordultak elő.  
A kockázati tényezők tekintetében kiemelt ellenőrzési szempontnak kell tekinteni 
továbbra is a belső szabályozottság megfelelőségét, szabálytalan és indokolatlan 
elszámolásban rejlő kockázatokat, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső 
kontrollrendszer szabályozott, hatékony működését és ez alapján a költségvetési 
szervek, szervezeti egységek gazdálkodási, számviteli folyamatait. 
Az önkormányzatok kockázati megítélését a belső ellenőrzés a belső ellenőrzési 
kézikönyv, valamint az IIA standardok figyelembevételével  

- a belső kontrollrendszer, 
- az önkormányzatok célkitűzéseinek és stratégiáinak, s a vezetés elvárásainak 

megismerése, 
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- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és 
- az önkormányzatok vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján 

kiválasztott kockázati elemek értékelése  
határozta meg. 
 
 

c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri 
kapacitás tervezése 
 
A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a belső 
ellenőrzési feladatot a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében jogi 
személyiséggel rendelkező társulás keretei között láttatják el (Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás - Társulási Megállapodás alapján).  
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás főállású belső ellenőr 
alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a Társuláshoz tartozó önkormányzatok eleget 
tudjanak tenni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban Mötv.) 119. §-ában foglalt kötelezettségüknek. Ez alapján: 
„(3) A jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert 
működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
(4) A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés 
működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi 
önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 
szervek ellenőrzéséről is. 
(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az 
előző év december 31-éig hagyja jóvá.” 
 
A belső ellenőrzési feladatot jelenleg 1 fő függetlenített, főállású belső ellenőr 
köztisztviselői jogviszonyban látja el. A törvényeknek megfelelően jelenleg a belső 
ellenőrzési vezető feladatai is őt terhelik. A belső ellenőrzési feladat ellátása a társult 
önkormányzatokat érintően folytonos és következetes. A folytonosságot a Társulás 
szintjén elkészített éves belső ellenőrzési terv biztosítja.  
 
 

d) A tervezett ellenőrzések felsorolása 
 
A tervezett ellenőrzések felsorolása a 2023. évi éves ellenőrzési terv 3. számú 
mellékletében kerülnek bemutatásra. 
 
 

e) A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb 
tevékenységekhez szükséges kapacitás 

  
A tanácsadó tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb 
tevékenységekhez szükséges kapacitás a 2023. évi éves ellenőrzési terv 1. számú 
mellékletében kerülnek bemutatásra. 
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Szentgotthárd, 2022. november 25. 
 
 
 Kovács Renáta 
 belső ellenőrzési vezető 
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1. számú melléklet 
 
 

2023. évi belső ellenőrzési terv 

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2023. 01. 01 – 2023. 12. 31.) 

Naptári napok száma: 365 nap/fő 

szombat, vasárnap  105 nap/fő 

fizetett ünnepek  9 nap/fő 

Munkanapok száma: 251 nap/fő 

fizetett szabadság   38 nap/fő 

betegség, egyéb  10 nap/fő 

továbbképzés, beszámoló  15 nap/fő 

2023. évi éves ellenőrzési terv 15 nap/fő 

Revizori napok száma: 173 nap/fő 

Revizori létszám: 1 fő 

− 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető) 

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma: 

1 fő x 173 nap = 173 revizori nap 

 
Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: 173 nap 
 
Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére, tanácsadó tevékenységre  
tartalékolandó (15%): -26 nap 
 
Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 147 nap 
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2. számú melléklet 
 
 

Kockázatelemzés kritérium mátrix 
 

Ellenőrizendő 
folyamatok 

Kockázatelemzés 
Célra gyakorolt 

hatása 
[magas (5) – közepes 

(3) – alacsony (1)] 

Bekövetkezésének 
valószínűsége 

[magas (5) – közepes 
(3) – alacsony (1)] 

Pont 

1. 
Készpénzforgalom, 
házipénztár 
kezelésének, 
működésének 
ellenőrzése [Rátóti 
Közös Önkorm. 
Hivatal (Gasztony, 
Nemesmedves, Rátót 
Község 
Önkormányzata)] 

5 3 15 

2. Felügyeleti 
ellenőrzés 
[Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és 
Múzeum 
Szentgotthéárd] 

5 3 15 

3. Hivatali telefonok 
használatának 
ellenőrzése [Városi 
Gondozási Központ 
Szentgotthárd, 
Család- és 
Gyermekjóléti 
Központ 
Szentgotthárd, 
Rendelőintézet 
Szentgotthárd, 
SZEOB Játékvár 
Óvodája] 

4 3 12 

4. Elektronikus 
munkanaplók 
kitöltésének 
ellenőrzése 
[Szentgotthárdi 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 
(Szentgotthárd Város 

5 3 15 
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Önkorm.); SZET 
Szentgotthárdi Kft.] 
5. A nemzetiségi 
önkormányzatok 
gazdálkodásának 
ellenőrzése  
[Szentgotthárdi 
Közös Önkorm. 
Hivatal (Szlovén 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 
Apátistvánfalva); 
Csörötneki Közös 
Önkormányzati 
Hivatal (Csörötneki 
Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, 
Magyarlaki Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat)] 

4 3 12 

6. Felügyeleti 
ellenőrzés 
[Rátóti Közös 
Önkorm. Hivatal 
(Rönök Község 
Önkormányzata – 
Rönöki Kerekerdő 
Óvoda)] 

5 3 15 

7. Béren kívüli 
juttatások 
ellenőrzése [Városi 
Gondozási Központ 
Szentgotthárd, 
Család- és 
Gyermekjóléti 
Központ 
Szentgotthárd, 
Rendelőintézet 
Szentgotthárd, 
SZEOB, Móra 
Ferenc Városi 
Könyvtár és 
Múzeum] 

4 3 12 

8. Intézményi 
gyermekétkeztetés 
ellenőrzése 
[Szentgotthárdi 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 

4 3 12 
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(Szentgotthárd Város 
Önkorm.); SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
SZEOB Tótágas 
Bölcsődéje] 
9. Helyi adók 
beszedésének 
vizsgálata 
[Alsószölnöki Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 
(Alsószölnök/Felső-
szölnök/Szakonyfalu 
Község Önkorm.; 
Kétvölgy/Orfalu 
Községi Önkorm.); 
Csörötneki Közös 
Önkormányzati 
Hivatal (Kondorfa 
Községi Önkorm.)] 

4 3 12 

10. Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás 
és készenléti 
szolgálat munkaügyi 
szabályszerűségének 
ellenőrzése [Városi 
Gondozási Központ 
Szentgotthárd, 
Család- és 
Gyermekjóléti 
Központ 
Szentgotthárd] 

4 3 12 

11. Utóellenőrzés a 
2022. évi 
ellenőrzésekből  
[Szentgotthárd és 
Térsége Önkorm. 
Társulás települései] 

3 3 9 

 
 
 
Szentgotthárd, 2022. november 25. 
 
 
 Kovács Renáta 
 belső ellenőrzési vezető
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2023. 
 
 
 

Sor- 
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés  
tárgya 

Az ellenőrzés célja,  
módszerei, ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati  
tényezők 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzés 
tervezett  

ütemezése 

Az 
ellenőrzésre  
fordítandó  
kapacitás  

(ellenőri nap) 

1. 

Rátóti Közös  
Önkormányzati Hivatal  

[Gasztony Község 
Önkormányzata, 

Nemesmedves Község 
Önkormányzata, Rátót Község 

Önkormányzata]  

Készpénzforgalom, 
házipénztár 

működésének, 
kezelésének ellenőrzése 

Célja: előírások betartásának 
megvalósulása 

Ellenőrizendő időszak: 2022. év  
Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● a vonatkozó jogszabályok, 
belső szabályzatok előírásainak 
figyelmen kívül hagyása  

● hiányzó/hiányos helyi 
szabályozás 

● a helyi szabályozás nincs 
összhangban a központi 
jogszabályi előírásokkal 

● a készpénzkezelés biztonsága, 
szabályszerűsége nem 
biztosított  

pénzügyi 
ellenőrzés 

2023. év 
február 12 nap 

2. Móra Ferenc Városi  
Könyvtár és Múzeum Felügyeleti ellenőrzés 

Célja: előírások betartásának 
megvalósulása 

Ellenőrizendő időszak: 2022. év 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● a vonatkozó jogszabályok, 
belső szabályzatok előírásainak 
figyelmen kívül hagyása 

● jogi szabályozás változása 
● a nem megfelelő gazdálkodás 

többletkiadásokat okozhat 
● humán erőforrás nem 

megfelelő kihasználtsága 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. év 
március 15 nap 
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3. 

Városi Gondozási Központ 
Szentgotthárd 

 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd 

 
Rendelőintézet Szentgotthárd 

 
SZEOB Játékvár Óvodája 

Hivatali telefonok 
használatának 

ellenőrzése 

Célja:  
- a telefonhasználat indokoltságának 

vizsgálata 
- az előfizetések felülvizsgálata 
- annak vizsgálata, hogy minden 

előfizetett vonal használatban van-e 
- készülékek leltári 

nyilvántartásának ellenőrzése 
- az intézményre gyakorolt 

költségvetési hatás vizsgálata 
Ellenőrizendő időszak: 2022. év 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● az intézményi költségvetés 
terhelése 

● indokolatlan előfizetések 
● magas előfizetési díjak 

rendszer- 
ellenőrzés 

2023. év 
április 13 nap 

4. 

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 
 

SZET Szentgotthárdi Kft. 

Elektronikus 
munkanaplók 

kitöltésének ellenőrzése 

Célja: Szentgotthárd Város 
Önkormányzata által a SZET 

Szentgotthárdi Kft-vel az 
önkormányzati tulajdonú 

ingatlanoknál a hibaelhárítási, 
ingatlan-fenntartási, illetve az 

energetikai üzemviteli feladatainak, 
valamint a szentgotthárdi Várkert 
fenntartási feladatainak ellátására 
kötött megállapodásokban előírt 

felhő alapú számítástechnikai 
alkalmazáson megosztott 

elektronikus munkanaplók 
szabályszerű vezetésének 

ellenőrzése 
Ellenőrizendő időszak:  

2022.04.01. – 2023.03.31. 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● munkanaplók nem 
szabályszerű vezetése, lezárása 

● nem valós idejű és nem 
naprakész bejegyzések 

● nem szabályszerűen kiállított 
számlák 

rendszer- 
ellenőrzés 

2023. év 
május 12 nap 
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5. 

Szentgotthárdi Közös  
Önkormányzati Hivatal  
[Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Apátistvánfalva] 

 
Csörötneki Közös 

Önkormányzati Hivatal 
[Csörötneki Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat; 
Magyarlaki Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat] 

A nemzetiségi 
önkormányzatok 
gazdálkodásának 

ellenőrzése 

Célja: a vonatkozó jogszabályi 
előírások betartásának ellenőrzése 
Ellenőrizendő időszak: 2022. év 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● a Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Települési Önkormányzat 
együttműködésének nem 
megfelelő szabályozása 

● a Nemzetiségi Önkormányzat 
gazdálkodásához kapcsolódóan 
a költségvetésre és a 
zárszámadásra, a gazdálkodás 
szabályozására, az operatív 
gazdálkodási jogkörök 
gyakorlására vonatkozó 
jogszabályi előírások 
figyelmen kívül hagyása   

● a feladatalapú támogatás 
felhasználása, a folyósított 
feladatalapú támogatással 
történő elszámolás nem az 
előírásoknak megfelelően 
történik 

● a Nemzetiségi Önkormányzat 
feladatellátása nincs 
összhangban a vonatkozó 
jogszabályi előírásokkal 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. év 
június 13 nap 

6. 

Rátóti Közös  
Önkormányzati Hivatal 

[Rönök Község 
Önkormányzata – Rönöki 

Kerekerdő Óvoda] 

Felügyeleti ellenőrzés 

Célja: előírások betartásának 
megvalósulása 

Ellenőrizendő időszak:  
2022. év; 2023. év I. félév 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

● a vonatkozó jogszabályok, 
belső szabályzatok előírásainak 
figyelmen kívül hagyása 

● jogi szabályozás változása 
● a nem megfelelő gazdálkodás 

többletkiadásokat okozhat 
● humán erőforrás nem 

megfelelő kihasználtsága 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. év 
július 15 nap 
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7. 

Városi Gondozási Központ 
Szentgotthárd 

 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd 

 
Rendelőintézet Szentgotthárd 

 
SZEOB 

 
Móra Ferenc Városi Könyvtár 

és Múzeum 

Béren kívüli  
juttatások ellenőrzése 

Célja:  
- a juttatások szabályozottságának 

vizsgálata 
- béren kívüli juttatások 

alátámasztottsága 
- személyi anyagban, munkaügyi 

nyilvántartásban szereplő 
dokumentumok felülvizsgálata 

Ellenőrizendő időszak:  
2022. év; 2023. I. félév 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

● a kifizetés alapdokumentuma 
nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek 

● nem megfelelő bizonylatolás 
esetén – jogszerűtlen kifizetés 

● a számfejtési rendszerben 
megjelenik-e minden kifizetés 

rendszer- 
ellenőrzés 

2023. év 
augusztus 13 nap 

8. 

Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
[Szentgotthárd Város 

Önkormányzata] 
 

SZEOB Játékvár Óvodája 
SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Intézményi 
gyermekétkeztetés 

ellenőrzése 

Célja:  
- a normatív állami támogatás 

jogszerű felhasználásának vizsgálata 
- a normatív állami támogatáshoz 

szükséges dokumentumok megfelelő 
vezetésének ellenőrzése 

- a kifizetéseket alátámasztó 
kimutatások pontosságának 

vizsgálata 
- a kialakított folyamat 

felülvizsgálata (megrendelés, 
lemondás, számlázás, támogatással 

elszámolás) 
- EBR 42 felületen történő 
igénylések, elszámolások 

helyességének, alátámasztottságának 
vizsgálata 

- tartozások, illetve az azokra tett 
intézkedések felülvizsgálata 

Ellenőrizendő időszak:  
2022. év; 2023. év 

Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

• a normatív állami támogatás 
felhasználásának nem 
megalapozott alátámasztása 

• költségvetési támogatás 
visszafizetés a nem jogszerűen 
igényelt normatívára 

• a magas kintlévőség az 
önkormányzat költségvetését 
terheli 

• nyilvántartási hibákból 
magasabb önkormányzati 
kifizetés keletkezhet  

rendszer- 
ellenőrzés 

2023. év 
szeptember 13 nap 
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9. 

Alsószölnöki Közös 
Önkormányzati Hivatal  

[Alsószölnök/Felsőszölnök/ 
Szakonyfalu Község Önkorm. 

Kétvölgy/Orfalu Községi 
Önkormányzat] 

 
Csörötneki Közös 

Önkormányzati Hivatal 
[Kondorfa Községi 

Önkormányzat]  

Helyi adók  
beszedésének vizsgálata 

Célja: a vonatkozó jogszabályi 
előírások betartásának ellenőrzése 
Ellenőrizendő időszak: 2023. év  
Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogszabályi előírások nem 
megfelelő alkalmazás 

● a költségvetésben tervezetthez 
képest a tényleges teljesítés 
elmarad 

pénzügyi 
ellenőrzés 

2023. év 
október 18 nap 

10. 

Városi Gondozási Központ 
Szentgotthárd 

 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szentgotthárd 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás és 

készenléti szolgálat 
munkaügyi 

szabályszerűségének 
ellenőrzése 

Célja: a vonatkozó jogszabályi 
előírások betartásának ellenőrzése 
Ellenőrizendő időszak: 2023. év 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● jogszabályi előírások 
figyelmen kívül hagyása, nem 
megfelelő alkalmazása 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2023. év 
november 13 nap 

11. 
Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás 

települései  

Utóellenőrzés a 2022. 
évi ellenőrzésekből 

Célja: 2022. évben lefolytatott 
ellenőrzések megállapításainak 

felhasználása, hasznosulása 
Ellenőrizendő időszak: 2022. év 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 

programban meghatározott 

● az ellenőrzések során  
feltárt hiányosságok, javaslatok 
az idő folyamán nem 
valósultak meg 

utóellenőrzés 2023. év 
december 10 nap 

 
 
Szentgotthárd, 2022. november 25. 
 
 
  Készítette: Jóváhagyta: 
                      _____________________________ ________________________ 
 Kovács Renáta Dr. Dancsecs Zsolt 
                              belső ellenőrzési vezető munkaszervezet vezetője 



Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 1,00 0,00 1,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.
Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal 

összesen 1,00 1,00 147,00 147,00 0,00 147,00 0,00

II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,00 0,00 0,00 0,00

2. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,00 0,00 0,00 0,00

3. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,00 0,00 0,00 0,00

n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,00 0,00 0,00 0,00
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fő

Külső 

szolgáltató
3

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás

betölteni 

tervezett 

létszám (fő)
6

rendelkezés-

re álló 

létszám (fő)
7

ellenőri nap

Belső ellenőr 

közszolgálati 

jogviszonyban
1

Saját erőforrás 

összesen
2

4/A. számú melléklet

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. 

iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő 

belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.                                                                                 

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, 

december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 

közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 

jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 

szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.

Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük 

megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős 

foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy 

négyórás foglalkoztatott 0,5 fő). 

Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog 

rendelkezésre állni. 

Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, 

december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

Pl. titkárnő.

Adminisztratív személyzet
5

betölteni tervezett 

létszám (fő)

rendelkezésre álló 

létszám (fő)

Az adott 

szervezetre 

fordított 

erőforrás 

összesen

(korrekciós 

oszlop)

ellenőri nap

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 

összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

Megállapodás alapján ellátott 

belső ellenőrzés esetén

más szervezetre 

fordított kapacitás 

(-)

ellenőri nap

más szervezetnek 

az adott 

szervezetre 

fordított kapacitása 

(+)

ellenőri nap 

Bruttó 

Erőforrás 

összesen

ellenőri napellenőri nap

Külső 

erőforrás 

összesen
4



Ellenőrzések

terv
1 tény

2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 4,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 147,00 0,00

I.
Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal 

összesen 4,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 147,00 0,00

a) Éves Ellenőrzési Terv alapján 4,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 147,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ba) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bc) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ellenőri napok 

összesen

ellenőrző oszlop

ellenőri nap

Teljesítmény-ellenőrzés Utóellenőrzés
6Informatikai ellenőrzés

dbdb
saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

saját ellenőri 

nap
db

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

saját ellenőri 

nap
3

külső ellenőri 

nap
4db

Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 

bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött 

szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően 

hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított 

kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 

terveznek rá. Soron kívűli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult 

ellenőrzéseket kell feltűntetni, a soron kívűli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltűntetni - az irányított szervek 

esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltűntett 

adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás

ellenőri nap
saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

Pénzügyi ellenőrzésSzabályszerűségi ellenőrzés  Ellenőrzések összesen

külső ellenőri 

nap
db

saját ellenőri 

nap

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 

arányosan törtszámot kell megadni. 

Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 

megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is 

irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló 

belső ellenőr kapacitása.

Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 

szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

A más szervezet által az adott szervezetnél megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetében az 

elvégzett ellenőrzéseket az egyes típusoknál a külső ellenőri napoknál kell feltünteni.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem 

kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 

Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, 

Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál, Társulásnál végzett ellenőrzés.

A tény oszlopok és az aa) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek 

az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

4/B. számú melléklet

Ellenőri 

napok 

összesen

db
saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap
db

saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

Rendszerellenőrzés



Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 160,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 203,00 0,00

I.
Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal 

összesen
160,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 203,00 0,00

a) Éves Ellenőrzési Terv alapján 147,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 147,00 0,00 0,00 0,00 13,00 5,00 25,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00

ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00

ba) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bc) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Kapacitás 

összesen

ellenőrző oszlop

ellenőri nap

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható 

meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Ebben a táblázatban 

soron kívűli ellenőrzést csak a tanácsadásra vonatkozóan lehet megadni, a 

többi kategória esetében értelmezhetetelen. Soron kívűli ellenőrzések 

esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult 

ellenőrzéseket kell feltűntetni, a soron kívűli ellenőrzéseket a b) pontban 

kell feltűntetni - az irányított szervek esetében nem szükséges azok további 

bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltűntett 

adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.
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saját ellenőri 

nap
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nap
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KépzésTanácsadás
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nap
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4/C. számú melléklet

Saját kapacitás 

összesen3

saját ellenőri nap

Ellenőrzések összesen1

külső ellenőri 

nap

Külső kapacitás 

összesen4

Kapacitás 

összesen
Egyéb tevékenység2

külső ellenőri 

nap
ellenőri nap

Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső 

szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges 

megjeleníteni.

2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell 

egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival, 

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, 

teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, 

egyéb adminisztratív feladatok.

Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított 

saját kapacitás összesen.  Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell 

állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és 

erőforrás adatokkal, figyelembe véve az O-P oszlopokat.

Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított 

külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell 

állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és 

erőforrás adatokkal, figyelembe véve a Q-R oszlopokat.

külső ellenőri nap

Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység 

ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

Külső  ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső 

ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem 

ellenőrzésre fordított kapacitás.
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