TARTALOMMUTATÓ
1. A Társulás 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása.
2. Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére.
3. A SZEOB nyári zárva tartása.
4. A SZEOB Kisvakond Minibölcsőde szakmai programjának jóváhagyása.
5. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2022. évi díjai.
6. SZEOB Tótágas Bölcsődéje 2022. évi térítési díjának meghatározása.
7. A Társulás 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása.

Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi
beszámolója

ELŐTERJESZTÉS
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§-ában foglaltak szerint
elkészítettük Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetésének számszaki beszámolóját, mely a 2021. évi költségvetéssel
összehasonlítható módon kerül bemutatásra.
Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Társulási
Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a Társulás összes bevételét, kiadását,
pénzeszközének változását; a Társulás összevont költségvetési mérlegét, adósság állományát;
vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban
és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás
önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító
szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén
- módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az
államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv
jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
A) Társulási feladatellátás általános értékelése
B) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi számviteli beszámolójának
értékelése

A. A TÁRSULÁSI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS
ÉRTÉKELÉSE
A Társulás 2021. évi tevékenységében a Társulás törekedett a hatékony működésre, a kialakított
közszolgáltatási feladatellátásokat takarékos gazdálkodással biztosította a közös érdekek
alapján. A Társulás 2021. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta a Társulási
megállapodásban vállalt feladatokat:
- köznevelési feladat: óvodai nevelés
- szociális alapszolgáltatások közül:
• családsegítés,
• házi segítségnyújtás,
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
• támogató szolgálat
• közösségi pszichiátria
- gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei gondozás
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-

belső ellenőrzés

A Társulás intézményfenntartóként és szervező tevékenységével egyaránt végzett
közszolgáltatásokat az elmúlt évben. Jelenleg az alábbi intézmények közvetlen fenntartója a
Társulás:

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne:
- Tótágas Bölcsőde intézményegység
- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül:
 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)

Városi Gondozási Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ
Köznevelési feladat ellátása:
Ennek keretében az óvodai nevelést látja el a Társulás. A Társulás e feladatot a fenntartása alatt
lévő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde keretein belül látta el.
Szociális alapszolgáltatási feladatok:
A szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, a támogató szolgálatot és a közösségi ellátást a Városi Gondozási Központ
intézmény biztosítja, kistérségi működési területtel.
A családsegítést szintén a kistérséghez tartozó valamennyi településen ellátja a Társulás
intézménye, a Család- és Gyermekjóléti Központ.
Gyermekjóléti alapellátási feladatok:
A gyermekjóléti ellátást, valamint a bölcsődei ellátást biztosítja a Társulás valamennyi település
számára intézmény fenntartásával (Család- és Gyermekjóléti Központ, SZEOB Tótágas
Bölcsőde).
Belső ellenőrzés:
A Társulás saját feladatellátásban látta el a belső ellenőrzési feladatokat, a végrehajtást a
munkaszervezetbe (Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal) integrálva egy fő belső
ellenőr foglalkoztatásával.

B. / A TÁRSULÁS 2021. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJÁNAK
ÉRTÉKELÉSE
Bevételi források és azok teljesítése
Költségvetés módosított előirányzata: 699.713.971 Ft
Teljesítés
702.863.146 Ft
Teljesítés
100,5 %
A bevételeket jogcímenként a 4.sz. melléklet tartalmazza.
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Bevételi jogcím

2021.évi
teljesítés (Ft)
48.252.944
417.911.472
159.619.178
23.700.781
1.730.000
142.000
51.506.771
702.863.146

Működési bevételek
Elvonások, befizetések
Állami támogatás
Szentgotthárd pénzeszk.átad.
Községek pénzeszk. átad.
Műk.c.pénzeszköz átvétel
Átvett pénzeszköz
Pénzmaradvány
Összesen

Megoszlás
6,87%
59,46%
22,71%
3,37%
0,24%
0,02%
7,33%
100%

Az állami támogatást a 2021.évi költségvetési törvény (2020.évi XC tv) alapján Szentgotthárd
Város Önkormányzata igényelte, részére került finanszírozásra. A támogatás kiutalásra került
a felhasználásra jogosult intézmények felé. A kiadások 63%-ra nyújtott fedezetet.
Az intézmények működéséhez kapcsolódó államit támogatás nagysága szinte megegyezik a
2020.évi összeggel (416.107.893 Ft).
Az intézményi működési bevételek az élelmezést nyújtó, valamint szociális szolgáltatást nyújtó
intézmények térítési díjaiból származnak.
A Városi Gondozási Központ projektpartnerként részt vesz a MURABA ETT által benyújtott
és elnyert Idősbarát régió kialakítása a határtérségben a biztonságos és aktív időskort elősegítő
hosszútávú együttműködések kialakításával (MOTIVAGE) című projektben. A pályázat
időtartama: 2020.03.01-2022.08.31-ig, 30 hónapig tart. A támogatás intenzitása 85% ERFA,
10% nemzeti hozzájárulás, 5% önerő. A támogatás megelőlegezés formájában kiutalásra került,
része a maradványnak.
A legfontosabb programelem a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó technikai eszközrendszer
megújítása volt Az eszközök beszerzése (60 db készülék és a hozzá kapcsolódó rendszer)
2021.évben megtörtént, illetve az intézmény által vállalt feladatok jelentős része megvalósult.
Kiadások alakulása
Költségvetés módosított előirányzata: 699.713.971 Ft
Teljesítés
658.904.653 Ft
Teljesítés
94,2 %
A kiadásokat jogcímenként a 3.sz. melléklet tartalmazza.
Teljesített
kiadások
2021.év (Ft)
Személyi
juttatások

Sztgi
Egyesített
Óvodák és
Bölcsőde

Család- és
Gyermekjó
léti
Központ

256.314.829

43.282.672

Városi
Gondozási
Központ
154.770.965

Társulás

Összesen
0

454.368.466

Megoszlás
68,9%
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Munkaadót
terhelő
járulék
Dologi
kiadások
Felhalmozási
kiadások
Egyéb műk.c.
Kiadások
Összesen

45.185.514

7.038.040

27.281.369

0

79.504.923

12,1%

21.150.152

7.345.091

67.230.823

3.334.694

99.060.760

15,0%

2.414.330

1.141.536

19.625.638

-

23.181.504

3,6%

-

-

2.789.000

2.789.000

0,4%

325.064.825
49%

58.807.339
9%

268.908.795 6.123.694
41%
1%

658.904.653
100%

A 2021. évben is nőtt a garantált bérminimum összege 210.600 Ft-ról 219.000 Ft-ra, az emelés
minden intézményre hatással volt. A Társulási költségvetés 69%-a bérköltség, 12% a bért
terhelő járulék, 19% pedig működési és fejlesztési kiadást jelent.
A bérváltozás 2021. évben nem volt olyan jelentős mértékű, mint 2020. évben. 2020. évben az
összkiadás 605.799.386,- Ft volt. (53 millió forinttal alacsonyabb) Az elmúlt évben a
MOTIVAGE pályázatból történő megvalósulás 20 MFt kiadással járt, ami nem rendszeres
kiadást jelent, illetve beszerzésre került egy 7 személyes autó (Városi Gondozási Központnál),
ami további 8 M Ft-al emelte a kiadásokat.
SZEOB
Tótágas Bölcsőde:
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évben pályázatot nyert az épület bővítésére,
fejlesztésére, a megvalósítás 2022. évben történik.
Óvodák
2021.év szeptember 1-jétől változott a Játékvár Óvodában az óvodai csoportok száma 11-ről
10-re, a gyermeke számának csökkenése miatt.
A Micimackó Óvoda 2021.évi működési kiadásait az állami támogatás fedezte. 2021.évben a
települési önkormányzat pályázatot nyert az intézmény bővítésére.
A Csillagvirág Óvodában személyi változás nem történt, a tevezett nyugdíjazásra nem került
sor. A 2021.évre befizetett hozzájárulásból a maradvány (a maradvány összegben) tervezésre
került 1.818.215 Ft-al.
Városi Gondozási Központ
A 2021-es évet is érintett a vírushelyzet, ehhez igazodott a szolgáltatások teljesítése, illetve a
kiadásban továbbra is jelen voltak, vannak a védőeszközökre (kesztyű, maszk, védőruha)
fordított költségek.
A támogató szolgáltatást igénybe vevők köre bővült, így már egy 9 személyes busszal nem
lehetett megoldani a gyermekek szállítását, kettő járműre lett szükség. Sikerült beszerezni az
év során egy hétszemélyes személyautót, így jelenleg biztosított a feladatellátás.
Család- és Gyermekjóléti Központ
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Az intézmény működése 2021. évben is szinte teljes mértékben finanszírozott volt állami
támogatással, 1,9 MFt-al kellett kiegészíteni a Társulásnak. A létszámban jelentős változás nem
történt, átlagosan 8 fővel működött az év folyamán.
A Társulás vagyonának alakulása
Vagyonmérleg adatok 2021.
Év
Eszközök:
A Befektetett eszközök:
A/I. Immateriális javak
A/II/1.Ingatlanok
A/II/2.Gépek, berendezések,
járművek
A/II/4.Beruházások, felújítás
A/II/5.Tárgyi eszköz
értékhelyesbítése
A/II. Tárgyi eszközök össz.
A)Nemzeti vagyonba tartozó
befektetett eszk. Össz.
C/III. Forintszámlák
C/III/1 Kincstáron kívüli
forintszámlák
C. Pénzeszközök összesen
D/I .Ktsv-i évben esedékes
követelések
D/II. Ktsv-i évet követően
esedékes követelések
D/III.Követelés jellegű sajátos
elsz.
D) Követelések
E) Egyéb sajátos eszközoldali
elsz.
F) Aktív időbeli
elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
G/I. Nemzeti vagyon
induláskori értéke
G/II. Nemzeti vagyon
változásai
G/III. Egyéb eszközök
induláskori értéke
G/IV. Felhalmozott eredmény

Nyitó állomány

Záró
állomány

Változás
növekedés
csökkenés

0
3 958 875
6 210 662

0
3 832 668
8 177 970

1 967 308

10 169 537
10 169 537

12 010 638
12 010 638

1 841 101
1 841 101

47 573 100
2 642 296

42 907 294
70 966

50 215 396
6 273 214

42 978 260
875 760

6 273 214
2 502 346

875 760
1 790 812

5 397 454
711 534

900 584

722 760

177 824

70 061 077
520 721 322

58 378 230
520 721 322

11 682 847

64 912 068

64 912 068

- 558 056 676 - 575 392 515

126 207

4 665 806
2 571 330
7 237 136
5 397 454

17 335 839
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G/V. Eszközök
értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti
eredmény
G) Saját tőke
H/I. Ktsv-i évben esedékes
kötelezettségek
H/II. Ktsv-i évet követően
esedékes kötelezettség
H/III. Kötelezettség jellegű
sajátos elszámolások
H) Kötelezettségek
J) Passzív időbeli
elhatárolások
Források összesen

-17 335 839

4 933 458

22 269 297

10 240 875
533 994

15 174 333
0

4 933 458

0

0

533 994
59 286 208

0
43 203 897

533 994
16 082 311

70 061 077

58 378 230

11 682 847

533 994

Maradvány elszámolása
A maradvány elszámolását elvégeztük a Társulásnál és az intézmények vonatkozásában. A
Társulás (egész összeg), SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsőde, és a Városi Gondozási
Központ maradványa (részben) a 2022.évi költségvetésben tervezésre került, így ezzel csökkent
a 2022. évre számított hozzájárulás összege.
A Gondozási Központ maradványából 7.261.000 Ft a Motivage pályázatra 2020.évben leutalt
megelőlegezett támogatás.
A Társulás maradványa az alábbiak szerint alakult:
Összes maradvány:
43.958.493 Ft
Intézmény
pénzkészlet
2021.decem
ber 31-én
Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és
Bölcsőde
Játékvár Óvoda
Tótágas Bölcsőde
Micimackó Tagóvoda
Csillagvirág Tagóvoda
Városi Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Társulás
Összesen

2022.évi
költségvetésben
tervezett összeg

2.045.772

felhasználható
pénzmaradvány

1.050.608
995.164

8.230.794
27.138

7.261.000
0

969.794
27.138

33.654.789
43.958.493

33.654.789
41.910.953

0
2.047.540

A Társulás 2021. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek,
települési hozzájárulások és az államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és a
társulási feladatok működését. A Társulásnak 2021. december 31-én hitelállománya nem volt.
A rendelkezésünkre bocsátott támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni.
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A költségvetési határozatban jóváhagyott időpontokig sajnos 2021 évben sem történt meg a
tagönkormányzati finanszírozások utalása. Év végéig viszont a hozzájárulási kötelezettségek
teljesítése szinte teljesen megvalósult. Jelen előterjesztés készítésének időpontjában fennálló
tartozás:
 Szakonyfalu: 875.760,- Ft.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a zárszámadást
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

I. /A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetéséről szóló V/4/2021. sz. határozatának végrehajtásáról a következők
szerint rendelkezik:
1) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 2021. évi költségvetésének
- kiadási
főösszegét
658.904.653
Ft-ban,
azaz
hatászötvennyolcmilliókilencszáznégyezer-hatszázötvenhárom forintban,
- bevételi főösszegét 702.863.146 Ft-ban, azaz hétszázkettőmillió-nyolcszázhatvanezeregyszáznegyvenhat forintban, állapítja meg.
2) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadásáról az összevont
mérlegadatait az 1-2. melléklet tartalmazza.
3) A 2021. évi költségvetés bevételei az alábbiak:
eredeti bevételi előirányzat:
706.570.000 Ft,
módosított bevételi előirányzat: 699.713.971 Ft,
bevételi teljesítés:
702.863.146 Ft.
4) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
Bevételi jogcím
Működési bevételek
Elvonás, befizetés
Felhalmozási
bevételek
Működési célú
támogatások, átvett
pénzestózk.
Pénzmaradvány

Eredeti előirányzat
44.200.000

adatok Ft-ban

Módosított előir.
44.290.009

Teljesítés
48.252.944

590.804.104

603.917.191

603.041.431

51.479.896

51.506.771

51.506.771

20.086.000

5) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 4. mellékletek tartalmazzák.
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6) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének kiadási
főösszege:
eredeti kiadási előirányzat:
706.570.000 Ft,
módosított kiadási előirányzat: 699.713.971 Ft,
kiadási teljesítés:
658.904.653 Ft.
7) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők:
Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadások
Tám.ért.műk.
támogatás
Felhalmozási kiadás
Felújítási kiadás
Tartalék

adatok Ft-ban

Módosított előir.

Teljesítés

475.852.461
84.100.658
121.357.881
2.789.000

476.753.175
83.920.228
111.132.447
2.789.000

454.368.466
79.504.923
99.060.760
2.789.000

20.086.000

25.119.121

23.181.504

2.384.000

8) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.;2.;3. mellékletek tartalmazzák.
9) Szentgotthárd
pénzmaradványa:

és Térsége Önkormányzati
43.958.493 Ft

Társulás

2021.

évi

felhasználható

10) A felhasználható pénzmaradvány Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
költségvetési szerveiként az 5. melléklet szerinti részletezettséggel az alábbi:
Intézmény

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde
Játékvár Óvoda
Tótágas Bölcsőde
Micimackó Tagóvoda
Csillagvirág Tagóvoda
Városi Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ
Társulás
Pénzmaradvány összesen:

Pénzmaradvány
(Ft)
működési
2.045.772
1.050.608
995.164
8.230.794
27.138
32.654.789
43.958.493

A pénzmaradványból 41.910.953 Ft a 2022.évi költségvetésben tervezésre került.
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11) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. december 31-i állapot szerinti
vagyona a 6. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok
alapján a következő:
Eszközök: 50.378.230 Ft
Források: 50.378.230 Ft
12) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi engedélyeztt létszámkerete a
7. melléklet szerinti.
13) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021.évi költségvetéshez a Települések
által fizetendő támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza.
14) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi pénzkészlet változásai a 9.
melléklet szerinti.
15) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi közvetett támogatásait a 10.
melléklet, az Európai Uniós projekteket a 11.melléklet, a többéves kihatással járó
kötelezettségeit a 12. melléklet és a hitelteher bemutatását 13. melléklet tartalmazza.
16) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi egyszerűsített beszámolóját
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak,
megfelelően közzé kell tenni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Huszár Gábor Elnök

II./A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 14. sz. melléklet

szerint elfogadja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal mint a Társulás
munkaszervezete vezetőjének Nyilatkozatát az intézmény belső kontroll rendszerek
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.
Szentgotthárd, 2022. március 27.

Huszár Gábor
elnök
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14. sz. melléklet
NYILATKOZAT
(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint)
A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
(9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési
szervnél – Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás - gondoskodtam a belső kontroll
rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.
Gondoskodtam:
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem, hogy
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem
eleget:
Kontrollkörnyezet:
Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és
működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben,
belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.
Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett
változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek
megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.
Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú
munkavégzés lehetősége biztosított volt.
A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill.
szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak.
Kockázat értékelés:
A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves
működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és
alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt.
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Kontrolltevékenységek:
A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem,
a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves kontrollmegbeszéléseken az
irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú területekre – jogszabályi-,
szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások felhasználása, közbeszerzési
eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek következtében a felmerülő
problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi folyamatokban a FEUVE jól
működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő dokumentáltság biztosítására.
Információ és kommunikáció:
Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások,
vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések,
apparátusi értekezletek útján biztosítottam.
A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a
gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.
Monitoring:
A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár,
Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső
ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes
vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő
feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és
pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről.
Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá
tartozó egység munkájáról.
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:
Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs
technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az
alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az
alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a
feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb,
ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások
kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-,
működtetését teremtik meg.
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre
vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – nem
Kelt: Szentgotthárd, 2022. március 27.
P. H.
Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző- munkaszervezet vezető
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Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének összevont mérlege
2021.év

1. számú melléklet
adatok Ft-ban

I

Költségvetési bevételek
1 Működési bevételek
Működési bevételek

BEVÉTELEK
eredeti

teljesítés

módosított

%

44 200 000
44 200 000

44 290 009
44 290 009

48 252 944
48 252 944

108,9%
108,9%

590 804 104
589 074 104
409 039 508
155 687 493
24 347 103

603 917 191
602 187 191
417 911 472
159 619 178
24 576 541
80 000

603 041 431
601 311 431
417 911 472
159 619 178
23 700 781
80 000

99,9%
99,9%
100,0%
100,0%
96,4%

1 730 000
1 730 000

1 730 000
1 730 000

1 730 000
1 730 000

100,0%
100,0%

I

2 Evonások, befizetések
3 Működési célú támogatások áhn.belül
Helyi önkormányzatok és ktgvi szerveik
Szentgotthárd állami normatíva
Szentgotthárd
Települések
Helyi önkormányzattól műk.c.támog.
Működési c. támogatás áhn belül.
Egyéb fejezeti kezelésű ei
4
II 1

Működési pénzeszkö átvét.
Egyéb civil, v. nonprofit szerv. átvett pénzeszk.
Felhalmozási célú támogatások áhn.belül
Szentgotthárd
Települések

Költségvetési bevételek összesen
III
Pénzforgalom nélküli bevétel
Előző évek maradv.igénybevétele
Működési célra
Felhalmozási célra
Finanszírozási bevételek összesen
Bevételek főösszege

Költségvetési kiadások
1 Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Államháztartáson belülre
Államháztartáson kivülre

KIADÁSOK
eredeti

módosított

teljesítés

%

684 100 000
475 852 461
84 100 658
121 357 881
2 789 000
2 789 000

674 594 850
476 753 175
83 920 228
111 132 447
2 789 000
2 789 000

635 723 149
454 368 466
79 504 923
99 060 760
2 789 000
2 789 000

94,2%
95,3%
94,7%
89,1%
100,0%
100,0%

20 086 000
19 886 000
200 000

25 119 121
24 919 121
200 000

23 181 504
23 181 504
0

92,3%
93,0%
0,0%

2 384 000
2 384 000

0
0

706 570 000

699 713 971

658 904 653

94,2%

706 570 000

699 713 971

658 904 653

94,2%

62 000
62 000
20 086 000
20 086 000
0

0
0
0

0 ########
0 ########
0

655 090 104

648 207 200

651 356 375

100,5%

51 479 896
38 579 896
12 900 000

51 506 771
38 606 771
12 900 000
51 506 771
699 713 971

51 506 771
38 606 771
12 900 000
51 506 771
702 863 146

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,5%

706 570 000

II

Felhalmozási kiadások
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

III

Pénzforgalom nélküli kiadás
Céltartalék
Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások összesen
Kiadások főösszege

0 #ZÉRÓOSZTÓ!
0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
2021. évi összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra
2021. év

2.számú melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK
B
Költségvetési bevételek
I
1 Működési bevételek
Sztg és Kistérsége Egy. Óv.és Bölcs.
Ebből: Játékvár Óvoda
Micimackó Óvoda Magyarlak
Csillagvirág Óvoda Csörötnek
Tótágas Bölcsőde
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat
Város Gondozási Központ
Társulás

eredeti

Egyéb fejezeti kezelésű ei
Szentgotthárd állami normatíva
4
C

III

44 290 009
4 300 000

4 300 000

4 300 000
90 000
39 900 000
9

276 853
5 077 082
90 000
42 682 978
9

0

0

590 804 104
589 074 104
409 039 508
155 687 493
24 347 103

603 917 191
602 187 191
417 911 472
159 619 178
24 576 541
80 000

603 041 431
601 311 431
417 911 472
159 619 178
23 700 781
80 000

99,9%
99,9%
100,0%
100,0%
96,4%

1 730 000
1 730 000

1 730 000
1 730 000

1 730 000
1 730 000

100,0%
100,0%

39 900 000

Működési pénzeszkö átvét.
Egyéb civil, v. nonprofit szerv. átvett pénzeszk.
Pénzforgalom nélküli bevétel
Előző évek mardv.igénybevétele
Működési célra
Működési célú bevételek összesen

B

II

1 Egyéb felhalmozási bevételek
Szentgotthárd
Települések

%

telejsítés

44 200 000
4 300 000

2 Elvonások, befizetések
3 Működési célú támogatások áhn.belül
Helyi önkormányzatok és ktgvi szerve
Szentgotthárd állami normatíva
Szentgotthárd
Települések
Helyi önkormányzattól műk.c.támog.

módosított

48 252 944
5 479 957
4 988

108,9%
127,4%

Pénzforgalom nélküli bevétel
1 Előző évek mardv.igénybevétele
Felhalm.célra

Felhalmozási célú bevétel összesen
Bevételek főösszege

I

118,1%
100,0%
107,0%

eredeti

Költségvetési kiadások
1 Működési kiadások
Sztg és Kistérsége Egy. Óv.és Bölcs.
Ebből: Játékvár Óvoda
Micimackó Óvoda Magyarlak
Csillagvirág Óvoda Csörötnek
Tótágas Bölcsőde
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat
Város Gondozási Központ
Társulás
2 Műk.célú kiadás áhn.belül
Társulás

módosított

telejsítés

%

676 440 233
345 197 719
221 748 719
16 058 000
22 987 000
84 404 000
73 962 370
257 280 144

666 935 074
343 130 772
220 878 401
15 861 371
21 987 000
84 404 000
67 969 720
255 834 582

629 599 455
322 650 495
207 770 374
15 861 371
19 979 217
79 039 533
57 665 803
249 283 157

94,4%
94,0%
94,1%
100,0%
90,9%
93,6%
84,8%
97,4%

7 659 767
7 659 767

7 659 776
7 659 776

6 123 694
6 123 694

79,9%
79,9%

2 384 000
2 384 000

0
0

0
0

686 484 000

674 594 850

635 723 149

20 086 000
12 900 000
0
5 511 000
775 000
600 000
100 000
200 000
0

25 119 121
12 900 000
277 838
0
943 983
600 000
997 964
200 000
1 141 536

62 000
62 000

38 579 896
38 579 896

38 606 771
38 606 771

38 606 771
38 606 771

100,0%
100,0%

673 584 000

686 813 971

689 963 146

100,5%

20 086 000
20 086 000
0

0
0
0

12 900 000
12 900 000

12 900 000
12 900 000

12 900 000
12 900 000

100,0%
100,0%

32 986 000
706 570 000

12 900 000
699 713 971

12 900 000
702 863 146

100,0%
100,5%

0 ########
0 ########
0

2 Felhalmozási célú támogatások
Többcélú kist.társ.költségv.tám.
Központosított előirányzatokból
III

KIADÁSOK

III

Pénzforgalom nélküli kiadás
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás
Céltartalék
Működési célú kiadások összesen

II

Felhalmozási kiadások
Motivage pályázat
Nappali szociális ellátás
Gond.Kp. Házi segítségnyújtás
Játékvár Óvoda
Tótágas Bölcsőde
MicimackóÓvoda
Csillagvirág Óvoda
Családsegítő
Társulás
Támogató szolgálat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Felhalmozási célú kiadás összesen
Kiadások főösszege

20 086 000
706 570 000

94,2%

23 181 504
92,3%
11 568 000
89,7%
277 838
0 ########
943 983 100,0%
472 383
78,7%
997 964 100,0%
0
0,0%
1 141 536 100,0%

7 895 000
162 800

7 617 000
162 800

96,5%

25 119 121
699 713 971

23 181 504
658 904 653

92,3%
94,2%

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2021.év

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

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

II

előirányzat csop nev

eredeti

Személyi juttatások
módosítottt
teljesítés

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák
Játékvár Óvoda
Tótágas Bölcsőde
Micimackó Óvoda Magyarlak
Csillagvirág Óvoda Csörötnek

270 457 000
174 570 000
66 526 000
12 060 000
17 301 000

III

Családsegítő és Gyerekjóléti Közpo

53 621 461

IV

Város Gondozási Központ
151 774 000
Nappali szoc.ellátás
44 230 000
Szoc.étkeztetés
7 947 000
Házisegítségnyújtás Sztg
42 250 000
Házi segítségnyújtás települése 14 256 000
Jelzőrendszeres házi segítsny
9 639 000
Támogató szolgálat
20 132 000
Közösségi ellátás
9 779 000
Motivage pályázat
3 541 000

VII

Társulás

269 451 736
174 570 000
66 526 000
11 878 736
16 477 000

%

eredeti

Munkaadót terh.jár
módosított
teljesítés

47 956 719
32 531 719
10 707 000
1 926 000
2 792 000

47 943 528
32 531 719
10 707 000
1 912 809
2 792 000

45 185 514
30 540 570
10 211 560
1 912 809
2 520 575

%
94,2%
93,9%
95,4%
100,0%
90,3%

2 541 947
943 983
600 000
997 964

96,5%
89,8%
98,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
85,7%
85,7%

18 411 000

21 235 638
277 838

12 900 000

12 900 000

11 568 000

3 334 694
2 174 454
1 160 240

68,5%
59,0%
97,9%

0

0

0

99 060 760

89,1%

19 886 000

24 919 121

23 181 504

2 384 000

0

0

22 270 000

24 919 121

23 181 504

49 250 919

43 282 672

87,9%

8 569 059

7 891 612

7 038 040

89,2%

11 771 850

10 827 189

7 345 091

67,8%

158 050 520
45 918 965
8 227 000
43 880 000
14 824 394
10 508 161
21 072 000
10 079 000
3 541 000

154 770 965
44 915 322
8 180 504
43 680 323
14 824 394
10 508 161
20 690 471
9 763 790
2 208 000

97,9%
97,8%
99,4%
99,5%
100,0%
100,0%
98,2%
96,9%
62,4%

27 574 880
10 424 000
1 270 000
6 759 000
2 280 000
1 540 000
3 220 000
1 534 000
547 880

28 085 088
10 424 000
1 270 000
7 171 217
2 292 113
1 625 878
3 220 000
1 534 000
547 880

27 281 369
10 255 774
1 265 891
7 171 217
2 292 113
1 625 878
2 815 360
1 512 896
342 240

97,1%
98,4%
99,7%
100,0%
100,0%
100,0%
87,4%
98,6%
62,5%

77 931 264
7 057 000
54 378 000
1 571 000
2 215 000
456 000
3 206 808
2 009 000
7 038 456

69 698 974
6 211 560
46 492 366
1 615 270
2 456 712
373 569
3 502 041
2 009 000
7 038 456

67 230 823
5 574 923
45 953 312
1 615 270
2 456 712
373 569
3 502 041
1 721 024
6 033 972

4 870 767
3 685 750
1 185 017

4 870 776
3 685 759
1 185 017

121 357 881

111 132 447

476 753 175

454 368 466

454 368 466

95,3%

95,3%

84 100 658

84 100 658

83 920 228

83 920 228

79 504 923

79 504 923

94,7%

94,7%

121 357 881

25 735 508
13 776 682
7 171 000
2 069 826
2 718 000

111 132 447

%

1 475 000
775 000
600 000
100 000

95,1%
94,9%
94,7%
100,0%
96,0%

476 753 175

26 784 000
14 647 000
7 171 000
2 072 000
2 894 000

21 150 152 82,2%
11 586 951 84,1%
5 856 799 81,7%
2 069 826 100,0%
1 636 576 60,2%

256 314 829
165 642 853
62 971 174
11 878 736
15 822 066

Igazgatás tagdíj 250Ft/fő
Foglalkozásegészségügy
Belső ellenőrzés

Működési kiadások összesen
475 852 461
1
Céltartalék
Pályázati forrás
2
Felhalmozási tartalék
Tartalékok összesen
Összesen:
475 852 461

2021. III. n.évi működési és felhalmozási kiadások
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadás beruházás
eredeti
módosított
teljesítés
%
eredeti
módosított
teljesítés

99 060 760

89,1%

1 141 536

3 422 013
2 088 987

162 800
7 895 000

2 414 330
943 983
472 383
997 964

95,0%
100,0%
78,7%
100,0%
######

Felhalmozási kiadás felújítás
eredeti
módosított
teljesítés

%

200 000

200 000

0

0,0%

200 000

200 000

0

0,0%

0

0

Összesen

Egyéb működési célú kiadás
eredeti
módosított teljesítés
0
0

0

%
0 ########
########

1 141 536 100,0%
19 625 638
277 838

92,4%
100,0%

########
0 ######

######
######
162 800 100,0%
96,5%
7 617 000
89,7%

######
0

93,0%

93,0%

200 000

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0,0%

0,0%

2 789 000

2 789 000

2 789 000

100,0%

2 789 000

2 789 000

2 789 000

2 789 000

2 789 000

100,0%
########
100,0%
2 789 000

2 789 000

0
0
2 789 000

0 ########
0 ########
2 789 000 100,0%

eredeti
346 872 719
222 523 719
85 004 000
16 158 000
23 187 000

módosított

teljesítés

345 872 719
221 822 384
85 004 000
16 859 335
22 187 000

%

325 064 825 94,0%
208 714 357 94,1%
79 511 916 93,5%
16 859 335 100,0%
19 979 217 90,0%

73 962 370

69 111 256

275 691 144
61 711 000
63 595 000
54 002 013
20 839 987
11 635 000
26 558 808
13 322 000
24 027 336

277 070 220
62 832 363
55 989 366
52 666 487
19 573 219
12 670 408
35 689 041
13 622 000
24 027 336

268 908 795 97,1%
61 023 857 97,1%
55 399 707 98,9%
52 466 810 99,6%
19 573 219 100,0%
12 670 408 100,0%
34 624 872 97,0%
12 997 710 95,4%
20 152 212 83,9%

58 807 339

85,1%

7 659 767
3 685 750
1 185 017
2 789 000
0
704 186 000

7 659 776
3 685 759
1 185 017
2 789 000
0
699 713 971

6 123 694 79,9%
2 174 454 59,0%
1 160 240 97,9%
2 789 000 100,0%
0 ######
658 904 653 94,2%

2 384 000

0

706 570 000

699 713 971

0 ######
######
658 904 653 94,2%

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2021.év

4. számú melléklet
adatok Ft-ban

CímAlcímElői
szá számcso
I

1

2
3

II

III

1

1

Előir.csop.neve
Bevételek
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsód
Játékvár Óvoda
Micimackó Óvoda Magyarlak
Csillagvirág Óvoda Csörötnek
Tótágas Bölcsőde
Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat
Város Gondozási Központ
Nappali szoc.ellátás
Szoc.étkeztetés
Házisegítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi seg.ny.
Támogató szolgálat
Motivage pályázat
Társulás

eredeti
44 200 000
4 300 000

4 300 000
39 900 000
1 020 000
29 400 000
5 520 000
1 440 000
2 520 000
0

2021. év
módosított

%

teljesítés

44 290 009
4 300 000
0
0
4 300 000
90 000
39 900 000
1 020 000
29 400 000
5 520 000
1 440 000
2 520 000
0
9

48 252 944 108,9%
5 479 957 127,4%
4 988
121 034
276 853
5 077 082 118,1%
90 000 100,0%
42 682 978 107,0%
1 092 583 107,1%
30 741 790 104,6%
6 623 805 120,0%
1 396 840
97,0%
2 691 406 106,8%
136 554 #######
9 100,0%

Elvonások, befizetések
Működési célú támogatások áhn.belül
Támogatásértékű működési bevétel
590 804 104
Önk.Sztg peszk.átvétel normatíva
409 039 508
Önk.Szentgotthárd peszk.átvétel
155 687 493
Önk.Községek.peszk.átvétel
24 347 103
Műk.peszk.átv.egyéb fejezettől
1 730 000
Helyi önkormányzattól műk.c.támog.
Egyéb civil, v. nonprofit szerv. átvett pénzeszk
0
Felhalmozási célú támogatások áhn.belül
Támogatásértékű felhalmozási bev.
Felhalm.c.pesz.Sztg
Felhalm.c.peszk Község önk.
Felhalm.c.peszk.átvét egyéb fejezettől
Pénzforgalom nélküli bevétel
Előző évek maradv.igénybevétele
Működési pénzmaradvány
Felhalmozási pénzmaradvány
Bevételek főösszege

603 917 191 603 103 431
99,9%
417 911 472 417 911 472 100,0%
159 619 178 159 619 178 100,0%
24 576 541 23 700 781
96,4%
1 730 000
1 730 000 100,0%
80 000
80 000 100,0%
0
62 000 #######

20 086 000
20 086 000

0
0

51 479 896

51 506 771

51 506 771

100,0%

38 579 896
12 900 000

38 606 771
12 900 000

38 606 771
12 900 000

100,0%
100,0%

699 713 971 702 863 146

100,5%

706 570 000

0 #######
0 #######

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021.évi maradványkimutatás
5. Melléklet
M.e.:e/Ft

SZEOB

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
A) Alaptevékenység maradványa( =+-I+-II)
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
II Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállakozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)
C Összes maradvány (=A+B)
Maradvány elvonás
2022.évi költségvetésben tervezve
Felhasználható maradvány

Gondozási
Központ

5 479 957
42 744 978
325 064 825 268 908 795
-319 584 868 -226 163 817
321 630 640 234 394 611
0
321 630 640 234 394 611
2 045 772
8 230 794

Családsegítő és
Gyermekj.Szolg
.

Társulás

170 000
58 807 339
-58 637 339
58 664 477

602 961 440
6 123 694
596 837 746
28 616 033
591 798 990
58 664 477 -563 182 957
27 138
33 654 789

Mindösszesen

651 356 375
658 904 653
-7 548 278
643 305 761
591 798 990
51 506 771
43 958 493

0
0
2 045 772
0
995 164
1 050 608

8 230 794

27 138

7 261 000
969 794

27 138

33 654 789
0
33 654 789
0

43 958 493
0
41 910 953
2 047 540

Intézmények 2021. évi maradványa és javasolt felhasználása

Intézmények

Maradvány elvonásra kerülő
maradvány

Közüzemi
Ellátotti
Felhasználható 2022. évi Felhasználható
díjak
létszám csökk. maradvány költségvetésbe maradvány
tervezve
maradványa arányos maradv.

SZEOB
Játékvár Óvoda
Tótágas Bölcsőde
Micimackó Óvoda
CsillagvirágÓvoda

2 045 772
1 050 608

995 164

995 164

995 164

Városi Gondozási Központ
Nappali szociális
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás Sztg.
Házi segítégnújtás települések
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató szolg
Közösségi szolg
MOTIVAGE pályázat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

8 230 794

7 261 000

Társulás
Intézményi elvonás felhaszn

969 794
7 261 000
27 138

1 050 608
1 050 608

969 794

969 794
27 138

7 261 000

27 138

33 654 789

33 654 789

0
0

43 958 493

41 910 953

2 047 540

Tartalék
Összesen:

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Vagyonkimutatása 2021 év
Forgalomképtelen törzsvagyon
Bruttó
rtékcsökken
Nettó

ESZKÖZÖK

0

Nemzetg.sz.kiemelt jel.törzsvagyon
Bruttó rtékcsökkené Nettó

0

0

0

0

Üzleti (forgalomképes) egyéb vagyon
Bruttó
Értékcsökkenés
Nettó

Korlátozottan forgalomképes vagyon
Bruttó
Értékcsökkenés
Nettó

3 877 153
3 433 608

3 877 153
3 433 608

0

354 962
88 583
344 092 700
344 092 700

354 962
88 583
344 092 700
344 092 700

0

0

347 969 853

347 969 853

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

1 910 250
1 910 250

634 096
634 096

1 276 154
1 276 154

0
0
0
0
0
0
1 276 154
1 276 154
0
0

0

0

0

4 400 000
4 400 000

1 843 486
1 843 486

2 556 514
2 556 514
0

0

0

6. melléklet
Me:/Ft
Összesen
Nettó érték

0

111 Vagyonértékű jog
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp
112 Szellemi termékek
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A/I.Immateriális javak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Földterület

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Telkek

0

0

0

0

0

12113 Épületek
Társulás

0

0

0

0

0

0

0

12114 Építmények
Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 556 514
2 556 514
0
0
0

Igatlanok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 310 250

2 477 582

3 832 668

3 832 668

131 Gépek, berend., felsz., járművek
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 395 505
38 236 423
26 004 950
36 750 695
8 403 437

101 217 535
38 236 423
25 010 735
30 457 992
7 512 385

8 177 970
0
994 215
6 292 703
891 052

8 177 970
0
994 215
6 292 703
891 052

131.Gép,bernd.felsz.összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 395 505

101 217 535

8 177 970

8 177 970

151 Ingatlanok, vagy.é.jogok beruházása
Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

152 Ingatlanok, vagy.é.jogok felújítása
Társulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A/II.Tárgyi eszk.összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 Részesedések

A/III.Befektetett pü.eszk.összesen
A) BEFEKT.ESZKÖZÖK ÖSSZ.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
115 705 755

103 695 117

12 010 638

12 010 638

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

463 675 608

451 664 970

12 010 638

12 010 638

B) Nemzeti vagyonba tartozó
forgóeszközök

0

C/II Pénztárak, csekkekk, betétkönyvek
32 Pénztárak
C/III. Forintszámlák
331.Költségvetési bankszla.
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp
332 Devizában vezetett fizetési szla
Gondozási Központ
34.Idegen pénzeszközök
Társulás
C) Pénzeszközök összesen

0

0
0

0
0

42 907 294
33 654 789
1 150 970
8 074 397
27 138

42 907 294
33 654 789
1 150 970
8 074 397
27 138

42 907 294
33 654 789
1 150 970
8 074 397
27 138

70 966
70 966

70 966
70 966

70 966
70 966

0

0
0

0
0

42 978 260

42 978 260

875 760
875 760
0
0
0
0
0
0
0
0
0

875 760
875 760
0
0
0

0
0

0
0

42 978 260
875 760
875 760

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp

0

0

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp

0

0

875 760

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp

D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

1 790 812
894 802
896 010

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
SZEOB
Gondozási Központ
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Gondozási Központ
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

875 760

875 760

1 790 812
894 802
896 010

1 790 812
894 802
896 010

722 760
722 760

0

722 760
722 760

722 760
722 760

510 043 200

451 664 970

58 378 230

58 378 230

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

H.Kötelezettségek
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp

0

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp

0

0

0
0
0
0
0

H) KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

0

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás
Társulás
GondKp

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

0

I) EGYÉB S. FORRÁSOLDALI ELSZ.

0

0

0

0

J)Passzív időbeli elhatárolások
Társulás
SZEOB
Gondozási Központ
Családs.és Gyj.Kp

43 203 897

0

H+I+J+K ÖSSZESEN

43 203 897

43 203 897
0
21 363 378
18 610 630
3 229 889
0
43 203 897

43 203 897
0
21 363 378
18 610 630
3 229 889
0
43 203 897

21 363 378
18 610 630
3 229 889

SZENTGOTTHÁRD és Térsége Önkormányzati Társulás SAJÁT VAGYONA :
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:
SAJÁT VAGYON ÖSSZESEN:

0-ra leírt eszközök
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berend., felsz. És járművek
Összesen:

58 378 230
-43 203 897
15 174 333

Használat
ban lévő
kisértékű Bruttó érték
Br. Értke e/Ft eszközök összesen e/Ft SZEOB
Gondozó
Család
Társulás
347 969 853
347 969 853
0
354 962
88 583 347 526 308
0
0
0
95 128 596
95 128 596 22 909 890 27 530 531 6 451 752 38 236 423
443 098 449
0 443 098 449

01 Államháztartáson belüi
vagyonkezelésbe adott eszközök
KLIK

64 018 865

Függő követelések és
kötelezettségek, biztos jövőbeni
követelések

0

347 969 853
95 128 596

0

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Intézményei
Teljes munkaidőre átszámított létszám
7.sz. melléklet

Sorsz

Intézmény és szakfeladat megnevezése

Teljes
rész
munkaidőben
foglalkoztatott
1 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Ó
62
Játékvár Óvoda
40
Tótágas Bölcsőde
15
Micimackó Tagóvoda Magyarlak
3
Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek
4

megbíz.
jogvisz-ban
foglalk.

2 Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat

12

3 Városi Gondozási Központ
Nappali ellátás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítsségnyújtás
Támogató szolgálat
Közösségi ellátás

38
11
2
16
2
5
2

0

112

0

Létszám összesen:

2021 évi
jóváhagy
létsz.össz
62
40
15
3
4
12

1

1

39
11
2
16
2
5
3

1

113

250
250 Ft/fő

települések

lakosság

kistérségi
tagdíj

2021.évi költségvetés
ELSZÁMOLÁS
8.sz. melléklet

297 000
fogl.eü.
hozzájárul
ás

2 789 000
közös
belső ell.

16 447 442

6 322 782

családs.;gyermekjólét

óvoda
Módosítot
KÜLÖNBÖZ
TELJESÍTÉS
t
ET

EREDETI

7 515 000

házi segítségnyújtás

TELJESÍTÉS KÜLÖNBÖZET

EREDETI

3 000 000

jelzőrendsz.házi s.

TELJESÍTÉS

KÜLÖNBÖZ
ET

EREDETI

10 840 808

TELJESÍTÉS

KÜLÖNBÖZ
ET

EREDETI

760 000

támogató és gépkocsivásárlás
önerő

Motivage pályázat
TELJESÍTÉS

KÜLÖNBÖZ
ET

EREDETI

TELJESÍTÉS

KÜLÖNBÖZ
ET

közösségi

EREDETI

összesen

TELJESÍTÉS

KÜLÖNBÖZ
ET

EREDETI

TELJESÍTÉS

KÜLÖNBÖZET

2021.évre
áthozott
maradvány

Teljesített
befizetések
2021.évre

TÚLFIZETÉS /
TARTOZÁS
(BefizetésTeljesítés)

1 Alsószölnök

351

87 750

16 629

156 156

0

391 579

45 290

-346 289

429 015

157 860

-271 155

185 288

211 766

26 478

73 967

73 967

0

267 289

407 758

140 469

18 738

4 668

-14 070

1 626 412

1 161 844

-464 568

698 037

928 375

-464 568

2 Felsőszölnök

578

144 500

27 383

257 145

0

644 823

74 580

-570 243

706 470

259 952

-446 518

305 119

348 720

43 602

121 804

121 804

0

440 151

671 464

231 313

30 857

7 687

-23 170

2 678 251

1 913 235

-765 016

1 128 200

1 550 051

-765 016

3 Szakonyfalu

378

94 500

17 908

168 167

0

421 701

48 774

-372 927

462 017

170 003

-292 013

199 541

228 056

28 515

79 657

79 657

0

287 849

439 123

151 274

20 180

5 027

-15 153

1 751 521

1 251 216

-500 305

0

875 761

4 Magyarlak

802

200 500

37 996

356 800

5 Csörötnek

873

218 250

41 359

388 387

6 Apátistvánfalva

400

100 000

18 950

7 Kétvölgy

109

27 250

5 164

80

20 000

3 790

441

110 250

10 Rönök

409

11 Vasszentmihály

339

8 Orfalu
9 Gasztony

375 455 Tartozás

0

894 719

103 483

-791 237

980 257

360 695

-619 563

423 365

483 865

60 499

169 008

169 008

0

610 728

931 685

320 957

42 815

10 666

-32 149

3 716 189

2 654 697

-1 061 493

1 711 166

2 005 023

-1 061 492

3 684 162 -1 818 215

973 928

112 644

-861 284

1 067 038

392 626

-674 412

460 845

526 701

65 855

183 970

183 970

0

664 795

1 014 166

349 371

46 606

11 610

-34 995

9 547 556

6 573 875

-2 973 680

1 703 056

7 844 500

-2 973 681

177 955

0

446 244

51 612

-394 632

211 155

241 329

30 174

84 293

84 293

0

304 603

464 681

160 078

21 354

5 320

-16 035

1 364 555

1 144 141

-220 414

710 848

653 707

-220 414

48 493

0

121 602

14 064

-107 537

57 540

65 762

8 222

22 970

22 970

0

83 004

126 626

43 621

5 819

1 450

-4 369

371 841

311 778

-60 063

204 638

167 203

35 591

0

89 249

10 322

-78 926

42 231

48 266

6 035

16 859

16 859

0

60 921

92 936

32 016

4 271

1 064

-3 207

272 911

228 828

-44 083

131 041

141 870

-44 083

20 893

196 195

0

491 984

56 903

-435 082

539 019

198 337

-340 682

232 798

266 065

33 267

92 933

92 933

0

335 824

512 311

176 486

23 543

5 865

-17 678

2 043 441

1 459 752

-583 689

823 177

1 220 264

-583 689

102 250

19 377

181 959

0

456 285

52 774

-403 511

499 907

183 945

-315 962

215 906

246 759

30 853

86 190

86 190

0

311 456

475 136

163 680

21 835

5 439

-16 395

1 895 164

1 353 829

-541 335

815 355

1 079 809

-541 335

84 750

16 060

378 192

43 741

-334 450

414 348

152 463

-261 885

178 954

204 526

25 573

71 439

258 151

18 098

1 570 808

1 122 122

-448 686

680 440

890 368

-448 686

5 502 377

-60 063

150 817

0

71 439

0

393 817

135 666

4 509

-13 589

27

6 750

1 279

12 012

0

30 121

3 484

-26 638

33 001

12 143

-20 858

14 253

16 290

2 037

5 690

5 690

0

20 561

31 366

10 805

1 441

359

-1 082

125 109

89 373

-35 736

50 837

74 272

13 Rátót

235

58 750

11 133

104 549

0

262 168

30 322

-231 846

287 233

105 690

-181 543

124 053

141 781

17 727

49 522

49 522

0

178 954

273 000

94 046

12 546

3 125

-9 420

1 088 908

777 872

-311 036

461 449

627 459

-311 036

14 Rábagyarmat

740

185 000

35 058

329 217

0

825 552

95 483

-730 069

904 477

332 810

-571 666

390 636

446 459

55 822

155 943

155 943

0

563 515

859 660

296 145

39 505

9 842

-29 664

3 428 903

2 449 471

-979 432

0

3 428 903

-979 432

941 942

441 746

-500 196

851 403

90 539

-500 196

6 322 782

2 326 525 -3 996 257

3 041 685

3 476 344

434 659

1 214 246

1 214 246

0

4 387 801

6 693 729

2 305 928

307 609

76 631

-230 977

32 423 510

22 933 780

-9 489 730

9 969 647

21 578 104

-8 613 971

4 473 315

5 112 555

639 240

1 785 754

1 785 754

0

6 453 007

9 844 265

3 391 258

452 391

112 700

-339 692

25 624 666

20 955 197

-4 669 469

6 322 782

2 326 525 -3 996 257

7 515 000

8 588 899

1 073 899

3 000 000

0 10 840 808 16 537 994

5 697 186

760 000

189 331

-570 669

58 048 176

43 888 977

-14 159 199

21 578 104

-8 613 971

12 Nemesmedves

15 Kondorfa
Összesen

507

126 750

24 020

225 558

0

565 614

65 419

-500 196

6 269

1 567 250

297 000

2 789 000

5 502 377

3 684 162 -1 818 215

6 993 761

808 893

-6 184 867

9 453 681

1 093 406

-8 360 276

2 789 000

5 502 377

3 684 162 -1 818 215 16 447 442

1 902 299

-14 545 143

Szentgotthárd

8 474

2 118 500

888 017

mindösszesen

14 743

3 685 750

1 185 017

Hozzájárulás
Kiadás

Hozzájárulás
58 807 339

Kiadás

19 573 219

Kiadás

12 670 408

Kiadás

20 152 212

Kiadás

34 624 872

Kiadás

Kiadás Mlak 16 859 335

Állami norm 43 425 287

Állami norm 11 590 105

Állami norm 1 730 000

Állami normatíva

Normatíva 17 854 499

Ágazati pótl 13 282 878

Ágazati pót

1 776 909

Ágazati pót

Ágazati pót

Saját bevéte

121 034

Saját bevéte

Saját bevéte

3 879 680

Saját bevéte 1 396 840

Saját bevéte

136 554 árf.nyer.

Különbözet

-995 164

Bevétel

4 081 509

Bevétel

136 554

Bevétel

Bevétel

Különbözet

8 588 899

Különbözet 20 015 658

Különbözet 16 537 994

Különbözet

Létszám

Létszám

Létszám

Bevétel
Különbözet

Kiadás Csör 19 979 217
Normatíva 16 018 202
Saját bevéte
Egyenleg

276 853
3 684 162

Létszám

196 875
56 905 040
1 902 299
14 743

Bevétel
Különbözet
Létszám

17 246 694
2 326 525
5 173

Létszám

954 669

14 236

Létszám Tel

0

14 236
5 762

12 997 710

Állami norm 12 573 720

Állami norma 11 118 872

Ágazati pót

2 821 752

Ágazati pótlé

Saját bevéte 2 691 406

Saját bevétel

18 086 878

14 236

1 689 507
0
12 808 379
189 331
14 236

-35 736

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Pénzeszközök változása 2021. évben

1
01
03
04
05
06
07
36
37
51
53
54

9. számú melléklet

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
Megnevezés
Összeg (a főkönyvben szereplő
előjelnek megfelően) Ft-ban
2
3
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)
50 215 396
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]
50 215 396
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-7 237 136
35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
-1 250 703 643
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
1 294 662 136
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-51 506 771
0981313]
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
-309 534
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-309 534
3661]
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során
-1 608
megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
42 978 260
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (33142 978 260
3318) + (332-3328)]

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021.évi közvetett támogatásai
10. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sor- sz.

1

2

3

4
5
6

Jogcím

Ellátottak térítési díjának, ill.
kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez,
lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedése
Helyi adónál, gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség
Helyiségek, eszközök
hasznosításából származó
bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség
Egyéb nyújtott kedvezmény
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy
kölcsön elengedése.
Összesen:

A támogatás
kedvezményezettje
(csoportonként)

Adóelengedés
jogcíme
összege
mértéke %
(jellege)
eFt

Adókedvezmény
mértéke
%
sávos %

jogcíme (jellege)

összege
eFt

jogcíme
(jellege)

Egyéb
mértéke
%

összege
eFt

Összesen
eFt

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi Európai Uniós projektjei
11. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Bevétel
Támogatást Támogatás
biztosító
összesen
megnevezése 2020.év

I.

Kiadás
Árf.nyereség
2021.év

Összes bevétel Kiadás 2020.év Kiadás 2021.év

További
években

Összes kiadás

Társuláson belül megvalósuló
Városi Gondozási Központ - MOTIVAGE
pályázat

SIHU

22 226 606

136 554

22 363 160

1 484 619

20 152 212

21 636 831

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás több éves kihatással járó felhalmozási és működési
kiadása éves bontásban
2021.év
12. számú melléklet
adatok Ft-ban

Feladat

Sor-sz.

Összes
kiadás

Ebből
2 020

1.
1

1

2.
Beruházási kiadások

Működési kiadások

3.

4.

2 021
0

0

5.

2 022
0

0

6.

2024

2 023
0

0

7.

0

0

8.

2025
0

0

9.

0

0

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Hitelteher bemutatása
2021.év
13. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megneve
zés

Felvétel

éve
Hiteltörlesztés :

összege

Összesen:
0
Év végi záró hitel állomány :
Hitelkamat teher éves összege

Törlesztés

Törlesztett
2020

0
0

0

0
0

2021

0

0
0

2022

0

0
0

2023

0

0
0

2024

0

0
0

2025

0

összesen
0

0
0

0
0

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezését végző közszolgáltatási
szerződés megkötése
ELŐTERJESZTÉS
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2022. március 31-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: „Vgtv.”) 4. § (2) bekezdés
d) pontja alapján a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a településen található
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezéséről a helyi önkormányzati rendeletek rendelkeznek.
A szentgotthárdi kistérség településein a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) által ellátott feladatként valósul meg. A
Társulás a közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott
le 2012-ben, melynek nyertese a Lenti Hulladékkezelő Kft. lett (8960 Lenti, Templom tér
9., cégjegyzékszám: 20-09-068571, adószám: 14339581-2-20, érvényben lévő nyilvántartási
szám: NKÖHSZ2/VASMKI/2020. képviseli: Tótivánné Kovács Ildikó ügyvezető),
továbbiakban: Közszolgáltató. A Közszolgáltató és a Társulás között 2012. március 22. napján
Közszolgáltatási szerződés jött létre határozott időre - 2022. március 31-ig. A szerződés az
előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolva.
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, a Társulás nevében a jogszabályi kötelezettség
további biztosítása érdekében árajánlatot kért a közszolgáltatást végző Közszolgáltatótól
szolgáltatásának további folyamatos fenntartása érdekében. A szándéknyilatkozat (öt év
időintervallumra) és az árajánlat az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. A
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezési szerint a
Közszolgáltatást végzőt nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása során kiválasztani,
mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a rá irányadó közbeszerzési értékhatárt.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény 147. § (1)
– (2) bek. értelmében a Képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására
szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj
mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőző napon – 2020. december 18. napja előtti napon- hatályos és
alkalmazandó mérték. Ez a szabályozás a kihirdetett veszélyhelyzet végéig fennmarad, ami
2022. június 30. a jelenlegi rendelkezések szerint. Ezért most még a 2019. augusztus 1-én

1

hatályba lépett helyi rendelet(ek)ben meghatározott díjakat lehet csak alkalmazni. Ez
természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díjként: 4.096,- Ft/m3, a nem
természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díjként: 5.128,- Ft/m3 összeget jelent.
A Közszolgáltató díjkompenzációs kérelmet nyújtott be már 2020-ban is, melynek indoka a
drasztikus szennyvíz-befogadási díjak emelkedése és a megnövekedett rezsiköltségek voltak.
A tényleges költségek ellentételezését a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről,
valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló
2013. évi CXIV. törvény akadályozta meg, melynek alapján a 2013. január 31-én alkalmazott,
a Helyi rendeletben megállapított rezsicsökkentett közszolgáltatási díjat lehetett csak
alkalmazni a lakosság felé, további díjemelés nem volt érvényesíthető. A szolgáltató a
költségeket csak úgy tudta kigazdálkodni (a szolgáltatást csak abban az esetben tudta ellátni)
ha a különbözetet (díjkompenzációt) az önkormányzatok megfizetik. (Szentgotthárd Város
Önkormányzata annak érdekében, hogy a Közszolgáltató ne legyen kénytelen felfüggeszteni a
szolgáltatását Megállapodást kötött a Közszolgáltatóval 2021. január 01. napjától 1.413,-Ft/m3
+ ÁFA, bruttó 1.795,- Ft/m3 díjkompenzáció összegben.)
A díjkompenzáció összegét a Közszolgáltató a megküldött árajánlatában aktualizálta (az
üzemanyag árak, a minimálbér és az általuk igénybe vett egyéb szolgáltatások -pl.: szennyvíz
befogadási díj, útdíj- díjának emelkedése miatt) melyet így bruttó 3.112.-Ft/m3 összegben
határozott meg. De mivel nincs lehetőség a veszélyhelyzet időszakában a közszolgáltatási díjak
módosítására sem, alapul véve a helyi rendeletben lévő díjtételeket az alábbi díjkompenzációs
összegeket kell figyelembe venni várhatóan legalább 2022. június 30-ig (a veszélyhelyzet
megszűnéséig):
- Természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díjként a díjkompenzáció
mértéke: a 4.096,- Ft/m3 (2019. évi) és 4.551.-Ft/m3 (új ajánlat) közötti különbség 455,Ft + 3.112,-Ft/m3 = 3.567,-Ft/m3 (bruttó).
- A nem természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő díjként a díjkompenzáció:
5.128,- Ft/m3 és a 8.382,-Ft/m3 közötti különbség 3.254,-Ft/m3 (bruttó)
A veszélyhelyzet megszűntetése után a természetes személyekre vonatkozó fenti
díjkompenzáció összege a rezsicsökkentés miatt nem változik majd, de a nem természetes
személyekre vonatkozó kompenzáció összege megszűnik.
A 2022.04.01. napjától 5 év időtartamra, 2027.03.31-ig tartó időszakra adott árajánlat az
előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. Az új közszolgáltatási szerződés megkötése a Társulás
feladata, ezért az árajánlat elfogadásáról, benne és a díjakról a Társulási Tanácsnak kell
döntenie. A díjakat tartalmazó önkormányzati rendeleteket viszont valamennyi települési
önkormányzatnak meg kell alkotnia / módosítania kell, mert a díjkompenzáció számláit
közvetlenül a szolgáltatással érintett települési önkormányzatok rendezik a
Közszolgáltató fele.
Összességében megállapítható, hogy maguk a kompenzációs összegek összességében nem
annyira magasak, hiszen a szippantott szennyvíz mennyisége valamilyen szervezett
szennyvíztisztítási megoldás bevezetése révén nagyon lecsökkent (azon belül is mindössze 5
2

települést érintett a kistérség területén: Szentgotthárd, Kétvölgy, Felsőszölnök,
Apátistvánfalva), de ettől függetlenül a közszolgáltatásnak ez a formája még hosszú ideig
fennmarad, így a szolgáltatással foglalkozni kell.
Határozati javaslat:
1. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Lenti
Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) határozott idejű közszolgáltatási
ajánlatát (2022. 04. 01. - 2027. 03. 31.) a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére a 2. sz. melléklet szerint elfogadja. Felhatalmazza az elnököt,
hogy a közszolgáltatási szerződést ennek megfelelően írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
2. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkéri a
tagönkormányzatokat, hogy az 1. pont alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz után fizetendő díjakról szóló helyi rendelet megalkotásáról / módosításáról,
továbbá a közszolgáltatási díj kompenzációjára vonatkozó megállapodás
megkötéséről közvetlenül gondoskodjanak.
Határidő: azonnal
Felelős: (érintett) tagönkormányzatok polgármesterei/jegyzői
Szentgotthárd, 2022. március 26.

Huszár Gábor
elnök
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Előterjesztés 1. számú melléklete
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Előterjesztés 2. számú melléklete
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Előterjesztés 3. számú melléklete
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Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása
ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2022. március 31-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) igazgatója - az elmúlt
évekhez hasonlóan – a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz, az
intézmény nyári zárva tartása tárgyában (lásd: 1. számú melléklet).
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja alapján a
fenntartó dönt az általa fenntartott óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
Az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos SZMSZ-ének 11.1 pontja szabályozza a
székhely óvoda és a két tagóvoda, valamint a bölcsőde nyári karbantartási szünetének
meghatározását. Mindezek alapján a szentgotthárdi Játékvár Óvoda, az óvodai
intézményegység tagóvodái, valamint a Tótágas Bölcsőde kapcsán szükséges dönteni a nyári
zárva tartásokról.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a SZEOB igazgatója felmérte az igényeket és a nagyobb
vállalatok tervezett nyári leállásához igazodva kéri a nyári zárva tartás meghatározását, az
alábbiak szerint:
Játékvár
Óvoda
Szentgotthárd
Micimackó
Tagóvoda
Magyarlak
Csillagvirág
Tagóvoda
Csörötnek
(ügyeletet
ellátó óvoda)
Tótágas
Bölcsőde

2022. július 18-tól

2022. augusztus 05ig

3 hét, 15 munkanap

2022. július 18-tól

2022. augusztus 26ig

6 hét, 30 munkanap

2022. július 18-tól

2021. augusztus 26ig

6 hét, 30 munkanap

2021. július 18-tól

2020. augusztus 05ig

3 hét, 15 munkanap

A 2022. évben - az intézmény igazgatójának javaslata alapján - a székhely óvoda
biztosítaná 3 munkahétre (2022. július 18 – 2022. augusztus 05-ig) indokolt esetben az
ügyeleti ellátást az óvoda egy csoportjában, maximum 25 fős gyermeklétszám erejéig. Ez
alapján minden család számára adott a lehetőség arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezési
gondja megoldott legyen akár egész nyáron is, az intézmény bármely óvodájában is jár az év
más időszakában.
Az induló csörötneki minibölcsőde tervezett nyári szünetének időpontja:

SZEOB
Kisvakond
Minibölcsődéje

2022.július 18.

2022.
12.-ig

augusztus

4 hét, 20 munkanap

A javaslat szerint 2022. évben a SZEOB Tótágas Bölcsődéje biztosítaná 3 munkahétre (2022.
július 18.- 2022. augusztus 05-ig) indokolt esetben a bölcsődei ügyeleti ellátást.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és tárgyában dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB nyári
zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:
1.1. A SZEOB Játékvár Óvoda (ügyeletet ellátó óvoda) székhely intézményében
2022. július 18. időponttól 2022. augusztus 05. időpontig (3 hét),
1.2. A SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak intézményében 2021. július 18.
időponttól 2022. augusztus 26. időpontig (6 hét)
1.3. A SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek intézményében 2022. július 18.
időponttól 2022. augusztus 26. időpontig (6 hét)
1.4. A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében 2022. július 18. időponttól 2022.
augusztus 05. időpontig (3 hét) terjedő időtartamban.
1.5. A SZEOB Kisvakond Minibölcsőde intézményben 2022. július 18. időponttól
2022. augusztus 12. időpontig (4 hét) terjedő időtartamban.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Varjuné Molnár Katalin igazgató
Szentgotthárd, 2022. március 22.

Huszár Gábor
elnök

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14.
OM azonosító:036456
Tel.: 94/ 554 – 059,
igazgató: 06/30/617-9444
e-mail: szeobigazgato@ovodaksztg.hu
www.ovodaksztg.hu

Iktatószám :

Tárgy

SzSz/ 121 .-10./2022. sz.

: Intézményi javaslat és kérelem az óvodák és a bölcsőde 2022. évi nyári zárva
tartásának fenntartói meghatározására.

Ügyintéző :
Címzett

Varjuné Molnár Katalin

: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa, Szentgotthárd
Huszár Gábor úr, a Társulási Tanács elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt
az óvoda heti és éves, valamint a bölcsőde nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az intézmény 2010. július
01. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.1. pontja szabályozza a három óvoda és a
bölcsőde nyári karbantartási szünetének meghatározását.
Fentiek alapján, az intézmény vezetőjeként, Fenntartónknak az alábbi javaslatot teszem az óvodák és a bölcsőde
2022. évi nyári zárva tartásának idejére:
Játékvár Óvoda Szentgotthárd
(ügyeletet ellátó óvoda)

2022. július 18-

2022. augusztus 05-ig

3 hét, 15 munkanap

Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek

2022. július 18.-

2022. augusztus 26-ig

6 hét, 30 munkanap

Micimackó Tagóvoda Magyarlak

2022. július 18.-

2022. augusztus 26-ig

6 hét, 30 munkanap

Tótágas Bölcsőde

2022. július 18.

2022. augusztus 05-ig

3 hét, 15 munkanap

Ez a javaslat lehetőséget teremt minden családnak arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezési gondja esetén,
egész nyáron ellátást igényelhessen. Javaslatunk szerint 2022. évben a székhely óvoda biztosítaná 3
munkahétre (2022. július 18.- 2022. augusztus 05-ig), indokolt esetben az ügyeleti ellátást az óvoda egy
csoportjában, maximum 25 fős gyermeklétszám erejéig.
Kérem, a Tisztelt Fenntartót, hogy az óvodák és a bölcsőde nyári zárva tartásának idejéről dönteni
szíveskedjenek.
Szentgotthárd, 2022. február 10.

Tisztelettel:

Varjuné Molnár Katalin
igazgató

Iktatószám: Szsz..172.-10./2022.
Tárgy: SZEOB Kisvakond Minibölcsődéje nyitva tartása, nyári leállása
Címzett: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
Huszár Gábor Elnök Úr

Tisztelt Fenntartó!
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék igazgatójaként az alábbi két
kéréssel fordulok Fenntartónk felé:
1. A 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdése b, pontja szerint a fenntartó dönt az
Intézmény heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
Az újonnan létrehozott SZEOB Kisvakond Minibölcsőjének napi nyitva tartását a szülők igényét
figyelembe véve, valamint egyeztetve Csörötnek Község Polgármesterével, és a minibölcsőde
vezetőjével, kérem az alábbiak szerint engedélyezzék:
SZEOB Kisvakond Minibölcsődéje: 7.00-17.00, 10 órás nyitva tartás.
2. Ugyanezen paragrafus, valamint az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.1. pontja szabályozza a három óvoda és a
bölcsődék nyári karbantartási szünetének meghatározását.
Fentiek alapján, az intézmény vezetőjeként, Fenntartónknak az alábbi javaslatot teszem a
minibölcsőde 2022. évi nyári zárva tartásának idejére.

SZEOB Kisvakond Minibölcsődéje

2022.július 18.

2022. augusztus 12.-ig

4 hét, 20 munkanap

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék
SZEOB
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
OM azonosító:036456
Tel.: 94/ 554 – 059, igazgató:
06/30/617-9444
e-mail: szeobigazgato@ovodaksztg.hu

Játékvár Óvoda

Micimackó
Tagóvoda
Magyarlak

2022.
2022.
2022.
07.18.- 07.2508. 01-05.
07.22
07.29.
5 NAP
5 NAP
5 NAP
A HIVATALOS ZÁRVA TARTÁS
IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA,
DE AZ ÜGYELETI ELLÁTÁS
BIZTOSÍTÁSÁNAK HELYE IS!!!

2022.
08.0808.12.
5 NAP

2022.
08.1508.19.
5 NAP

Csillagvirág
Tagóvoda
Csörötnek
Tótágas Bölcsőde
Kisvakond
Minibölcsőde

2022.
08. 2208.26.
5 NAP

Összesen

3 hét
15 munkanap

6 hét
30 munkanap
6 hét
30 munkanap

AZ ÜGYELETI ELLÁTÁS
BIZTOSÍTÁSÁNAK HELYE !!!

3 hét
15 munkanap
4 hét
20 munkanap

Javaslatunk szerint 2022. évben a székhely óvoda (SZEOB Játékvár Óvodája) , valamint a SZEOB
Tótágas Bölcsődéje biztosítaná 3 munkahétre (2022. július 18.- 2022. augusztus 05-ig), indokolt
esetben az ügyeleti ellátást.
Tisztelt Fenntartó, kérem a SZEOB Kisvakond Minibölcsődéje nyitva tartását és nyári zárva tartását
kérelmem szerint engedélyezni szíveskedjen.

Szentgotthárd, 2022. 03. 28.

Tisztelettel:

Varjuné Molnár Katalin
sk.
igazgató

Tárgy: A csörötneki
jóváhagyása

minibölcsőde

szakmai

programjának

ELŐTERJESZTÉS

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2022. március 31-i ülésére
Tárgy: SZEOB Kisvakond Minibölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása

Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási Tanács 2021. decemberi ülésén döntött arról, hogy a csörötneki minibölcsőde a
közös fenntartású Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde részeként
kezdje meg működését. Az intézmény működési engedélyének kiadásához a minibölcsőde
szakmai programját is el kellett készíttetni – ez meg is történt, az igazgató és a Tótágas
Bölcsőde intézményvezető közreműködésével, a jogszabályi előírásnak megfelelően készült
el.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) d)
pontja alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és
nem állami intézmény, valamint javító intézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója
jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját.
A SZEOB Kisvakond Minibölcsőde Szakmai Programja az előterjesztés 1. számú
mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék Kisvakond Minibölcsőde intézményegységének
Szakmai Programját - az 1. számú melléklet szerint – megismerte és jóváhagyja / az alábbi
kiegészítéssel hagyja jóvá: ……………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
Varjuné Molnár Katalin igazgató
Szentgotthárd, 2022. március 25.

Huszár Gábor
elnök

1. sz. Melléklet

SZAKMAI PROGRAM
Csörötneki Mini Bölcsődei Intézmény
2022.
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Bevezető
A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni gyermekellátás, ezen belül a
bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa, mely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket.
Szakmai munkánkat a Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogram irányelvei alapján
valósítjuk meg.
A bölcsődei ellátás során nevelő-gondozó, személyiségfejlesztő szerepet töltünk be. A
minőségi szakmai munka megalapozását, a bölcsődei nevelés alapelveinek, feladatainak, főbb
helyzeteinek, sajátos feltételeinek és a családok támogatásának módszerei és lehetőségei
figyelembevételével kívánjuk megvalósítani. 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. Ahol a szakember motivált, elkötelezett és nyitott a
felmerülő változások iránt.
Szeretnénk, olyan családbarát bölcsődeként működni, ahol az ellátás összhangban van a
szükségletekkel, megfelel a szülők igényeinek és elégedettségének.
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Ellátandó célcsoport, ellátandó terület
Csörötnek község Vas megyében Szentgotthárdtól 10 km-re a Rába folyó két partján, az Őrség
kapujában, négy irányból érkező utak találkozására települt. A település lakosságszáma a 2019. évi
adatok alapján 871 főre tehető.
Az itt élő emberek közösségi összetartozása, és helyben működő civil egyesületek növelik a
település értékét. A falu lakosságszáma folyamatosan nő, a születések számának növekedésével,
illetve a betelepedett kisgyermekes családok számával. Mini bölcsőde létesítését pedig az elmúlt
években, adott évben született gyermekek magas száma, szülői igények, a község fejlődése, az
osztrák és szlovén határ közelsége miatt a községbe betelepülő családok száma és az ingázó
munkavállalók generálják. Ugyanakkor emelkedett azon édesanyák száma is, akik GYED, GYES
mellett térnének vissza a munkaerőpiacra.
Az alapvető szolgáltatások a faluban mindenki számára elérhetőek. A községnek van önálló
óvodája, iskolája, védőnője, háziorvosa, egészségháza és egy szociális kulturális intézménye.
Helyben található a posta, a gyógyszertár, a közétkeztetés, szociális étkeztetés is biztosított.
Szociális ellátórendszer keretein belül gondoskodnak a település idős lakóiról és a problémával
küzdő családokról, a település lakói igénybe vehetik a Szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ, és a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd szolgáltatásait. A gyermekorvosi ellátás
jelenleg a háziorvosi ellátás keretein belül valósul meg. A település területén belül fogorvosi ellátás
üzemel, az ügyeleti ellátás megszervezése a kistérség keretein belül valósul meg.
A település kulturális értékeit civil szervezetek ápolják. Sokan vannak azok, akik erős
közösségi érzésük alapján fenntartják, ápolják a település kulturális értékeit. Így kerülhetnek
kapcsolatba a kisgyermekek is a faluban még néhány élő népszokással is. A településen biztosított
az óvodai nevelés, mely jelenleg a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
intézményben működtetett Csillagvirág Tagóvodájaként 1 csoportban, 25 férőhellyel fogadja a
gyermekeket. A település kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelemre, a gyermekek jólétének
megteremtésére, ennek érdekében szorgalmazta a község vezetője, hogy biztosított legyen a 3 év
alatti gyermekek napközbeni ellátása, hogy érvényesüljön az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölése.
Az új ellátási forma a kisebb csoportlétszám mellett még inkább tud az egyes családok
igényeihez igazodni. A bölcsődei ellátásban részesült gyermekek fejlődése eredményesebb
szocializációt eredményez, amellett, hogy az édesanyák munkavállalását is megkönnyíti a
szolgáltatás. A településen élő kisgyermekes családok nagy örömmel fogadják a kislétszámú ellátási
formát. A településen és a környező településeken élő kisgyermekes családokat több
kommunikációs csatornán (szórólap, televízió, intézményi honlap) tájékoztatják a napközbeni
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ellátás igénybevételének lehetőségéről. A településen és a környező falvakban élő kisgyermekes
családok számára a bölcsődei ellátást a fenntartó társulási formában kívánja biztosítani.
Elsősorban Csörötnek településen élő, családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú gyermekek
napközbeni ellátása, szakszerű nevelése-gondozása valósul meg, a gyermek harmadik életévének
betöltését követő augusztus 31-ig. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, akkor mini bölcsődében nevelhető,
gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre,
gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető. Különösen nagy figyelmet kell
fordítanunk a hátrányos helyzetű gyermekekre. Gyermekeink különféle szociokulturális háttérből
érkeznek szinte minden réteget képviselve, mely lehetővé teszi, hogy az eltérő kultúrából érkezők
jól integrálódjanak, szocializálódjanak, így már a korai életszakaszban fontos társadalmi értékek
közvetítésére nyílik lehetőség. A hátrányos helyzetű, szegény, periférián élő családok gyermekei
esetében a hátrányok és következmények enyhítése, az esélyegyenlőség biztosítása fontos
feladatunk, amit az ingergazdag, nevelésüket jó irányba befolyásoló nevelői környezet
kialakításával érhetünk el.
A gyermekvédelmi törvény alapján előnyben részesítjük azokat a gyermekeket, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, és szüleik igazolják, hogy munkaviszonyban állnak,
valamint azokat a családokat, akiknek szociális, vagy egyéb ok miatt gyermekük egészséges
fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. Pl.: egyedülálló vagy idős szülő,
hátrányos helyzetű családi háttér, fogyatékos gyermek.
Mini bölcsődénkbe felvehető minden olyan gyermek, akiknek szülei, nevelői, gondozói,
munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő képzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt a
gyermekek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.
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A személyes gondoskodást igénybevevők, és a személyes gondoskodást
végzők jogai
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek
fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek
figyelembevételével végzi. Házirendünk a törvényben meghatározott keretek között állapítja
meg a gyermekek és felnőttek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait.
A házirend a mini bölcsődében mindenki által jól látható helyen ki van függesztve és az
első szülői értekezleten ismertetésre kerül.

1.1. A gyermek joga:
• segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének
kibontakozásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba
való beilleszkedéshez,
• sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő
különleges ellátásban részesüljön,
• a fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros
szerek ellen védelemben részesüljön,
• emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki
erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön,
• a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban
részesüljön.

1.2. A szülő joga:
• megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését-gondozását bízza,
• megismerhesse a gyermekcsoport életét, nevelési, gondozási elveket,
• tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől,
• véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban,
• megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.

1.3. A szülő kötelessége:
• együttműködjön

a

gyermeke

ellátásában

közreműködő

személyekkel

és
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intézményekkel,
• a fizetendő térítési díjat időben befizesse,
• az intézmény házirendjét betartsa.

1.4. A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme
• hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat
tiszteletben tartsák, munkájukat elismerjék,
• munkájuk során hozzájussanak a szükséges információhoz,
• munkájuk során védelemre jogosultak a velük szemben jogsértő vagy etikátlan
bánásmóddal szemben.
• a gyermekek érdekeit szem előtt tartva joga van, hogy egyéni, magánéleti,
állampolgári jogait tiszteletben tartsák.
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Gyermekvédelem
A bölcsőde, a gyermekvédelmi törvény szerint minden gyermek részére jóléti
alapellátást, gyermekvédelmi preventív ellátást nyújt, a gyermekjóléti szolgálattal
együttműködve jól használható jelző és ellátó funkciót tölt be. A nevelő-gondozó munka
során a mini bölcsőde a tudatos, átfogó és hatásos preventív tevékenység megvalósítására
törekszik. A tudatosság a gyermek, a család megismerésével (családlátogatás, szülői
értekezlet) kezdődik, a nevelő-gondozó munka tervezésével folytatódik.
Célunk, a prevenció, a kialakult hátrányos helyzet csökkentése, a veszélyeztetettség
kialakulásának megelőzése illetve segítségnyújtás. Együttműködés a családokkal,
különböző szakemberekkel, a kompetencia határok betartása mellett. Olyan feltételek
megteremtésére törekszünk, ahol minden gyermek biztonságban és jól érzi magát, és
képességeit, készségeit a lehető legjobban ki tudjuk bontakoztatni.
tevékenység kulcsembere a kisgyermeknevelő.

A prevenciós

Mini bölcsődénkben gyermekvédelmi

felelős személyéről, elérhetőségéről a szülőket a nevelési év elején tájékoztatjuk, a
házirendben feltüntetjük. A gyermekvédelmi felelős, gyermekjogi képviselő neve,
elérhetősége a gyermeköltözőben lévő faliújságra kifüggesztésre kerül.
Mini bölcsődénkben Érdekképviseleti Fórum működik. A gyermek szülője, vagy más
törvényes képviselője panasszal élhet az intézményvezetőjénél vagy az érdekképviseleti
fórumnál, a gyermeke bölcsődei ellátását érintő kifogások jelzése és orvoslása érdekében,
illetve a gyermeki jogok sérelmének vélelme esetén.
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A bölcsőde bemutatása
Az intézmény településen belüli elhelyezkedése ideális, a mini bölcsőde épületét családi
házakkal körülvett környezet övezi. A különálló új épület könnyen megközelíthető, a
település központjában helyezkedik el, közel az óvodához, a buszmegállóhoz. A
csoportszobában és a hozzá kapcsolódó gyermekfürdőszobában történik a gyermekek
ellátása. A gyermeköltöző az előtéri folyosóból nyílik.

Az akadálymentesítést,

akadálymentes bejárattal, WC- vel tudjuk biztosítani, amennyiben szükséges. Diétás,
ételallergiás gyermekek számára megfelelő étrendet biztosítunk.

1.5. Tárgyi feltételek
A gyermek ellátásához kapcsolódó helyiségek a minibölcsődében
A mini bölcsőde helyiségei
• kiszolgáló helyiségek: konyha, tálaló, fehér mosogató, fekete mosogató, raktárak,
húselőkészítő, zöldségelőkészítő,
• dolgozók

által

használt

helyiségek:

öltöző,

zuhanyzó,

mosdó,

irattár,

kisgyermeknevelői szoba, raktárak, tejkonyha,
• gyermekek életteréül szolgáló helyiségek: csoportszoba, gyermekfürdőszoba,
gyermeköltöző, játszókert, terasz.
A kisgyermeket körülvevő tárgyi környezet kialakítását meghatározták a jogszabályi és
a szakmai előírások. Az épület játszóudvarát és egyéb helyiségeit a kisgyermekek létszáma,
életkora, igényei alapján alakították ki, úgy, hogy az biztonságos legyen és a bölcsődei
nevelés megvalósítását szolgálja.
A gyermekfürdőszoba közvetlenül kapcsolódik a csoportszobához így biztosítja a
szobában játszó gyermekekre a rálátást. A gyermek gondozását és önállósodását segítő
berendezési tárgyak és eszközök a gyermek méretéhez és fejlettségéhez igazodnak.
A mini bölcsőde helyiségeinek felszerelése:
• 2 db gyermekmosdó (peremmagasság: 45 cm) hideg-meleg vízzel, keverő csappal,
• 2 db gyermek WC; 1db beépített gyermekfürdőkád, illetve zuhanytálca hideg-meleg
vízzel, keverő, csapteleppel, flexibilis zuhanyozóval,
• 1 db pólyázóasztal,
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• minden gyermek részére saját fésű és törülköző elhelyezésére alkalmas tartó,
fogmosópohár tartó,
• a gyermek teljes alakját mutató tükör.
A gyermeköltöző a kocsitárolóból, a gyermekbejárat előteréből nyílik. Itt találhatóak a
gyermekek jelével ellátott szekrények, melyekben a gyermekek ruhái kerülnek elhelyezésre.
A csoportszoba alapterülete 34,58m2, amely meghaladja a jogszabály által kötelezően előírt
minimum alapterületet.
A gyermekek életteréül szolgáló csoportszoba tágas, világos, terasszal kapcsolódik a
játszóudvarhoz. A csoportszobában a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő
játékok, bútorok kerültek elhelyezésre. Pihenő– és játszósarkok biztosítják a nyugodt játék
feltételeit, asztali és építő játékok pedig a manuális, kreatív tevékenységek lehetőségét.
A játszókert funkciója a gyermekek szabad levegőn történő játékához szükséges
mozgástér biztosítására szolgál. A bekerített játszóudvar területén homokozó, mobil játékok
állnak a gyermekek rendelkezésére.
Játékkészlet
A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, a játék a gyermek
legfontosabb tevékenysége, mely segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti
a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést. A játékkészlet megtervezésénél „A játék a
bölcsődében”

című

módszertani

levélben

megfogalmazott

szempontok

voltak

a

meghatározóak.
A. Egészségügyi szempontok:
a. Könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen,
b. Balesetet ne okozzon – ne legyen törött, ne legyen könnyen törhető, éles
sarkai ne legyenek, ne lógjon hosszú zsinóron,
c. Ne legyen olyan kisméretű, hogy orrba, fülbe, garatba kerülhessen.

B. Pedagógiai szempontok:
d. Minden tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek és azokat
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többfajta tevékenységhez lehessen felhasználni.
e. manipuláció, konstruálás, utánzó-, szerepjáték, mozgásfejlesztő játék,
f. más nemzet szokásait tükröző játékok,
g. alapjátékok; játszókendők, babák, képeskönyvek, labdák,
h. A játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyermek
érdeklődését,
i. Játékválasztásnál legyen szempont a nemek közötti egyenlőség elvének
betartása (a kislányoknak is legyen autó, a fiúknak is baba)
C. Elhelyezése:
j. Nyitott játékpolcon, tárolóedényekben; vödrökben, kosarakban,
k. Kisgyermeknevelő által elérhető polcon a felügyeletet igénylő játékok.

Csecsemőkorú gyermekek játékai.
Minden gyermeknek jut azonos típusú játék: baba, mackó, könyv, labda, játszókendő.
Csecsemő részére jól megmarkolható, rázható játékok: játszókendők, frottír labdák, csörgők.
Változatos felületű textil figurák: babák, macik, nyuszik stb...
A csecsemőknek is adhatók: építőjátékok egyes elemei, amelyek önmagukban is
alkalmasak a manipulációra, karikák, Montessori torony korongjai, hordó- és kockasorok,
homokozóformák. Üreges játékok: vödrök, tálak, kosarak. Könyvek: egy ábrás, textil,
műanyag, keménylapú. Mozgásfejlesztő eszközök: labdák, mászópárnák, autó.
Tipegő korú gyermekek játékai.
A gyűjtögető-soralkotó játék korszakában az arra alkalmas játékféleségből a
csoportlétszám 3- szorosa áll rendelkezésre.
• Konstruáló játékok: DUPLO LEGO, fa építőkocka, Montessorik, pohársorok,
hordósorok, formakirakók, nagyméretű gyöngyök.
• Üreges játékok: kosarak, vödrök, tálak, talicskák.
• Nagymozgásos játékok: motorok, autók, dömperek, motorok, mászóka, baby
csúszda, labdák.
• Tologatható eszközök: vonatok, autók.
• Homokozó játékok: vödrök, lapátok, homokozó formák, sziták. Babák, macik,
állatfigurák (plüss, frottír). Használati eszközök: lábasok, tányérok, poharak, sziták,
szűrők.
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• Könyvek: elsősorban keménylapú lapozó és leporelló.
• Alkotó játék eszközei: gyurma, zsírkréta, ceruza, filctoll.
Nagycsoportos gyermekek játékai.
A tipegőkorú gyermek játékeszközeit biztosítjuk az alábbi játéktípusokkal kiegészítve:
• A szerepjáték kellékei: babaruhák, takarók, orvosi táska, telefon, sapkák, kendők,
táskák, cipők, fodrászkellékek, szerszámok, főzőedények, gyúrótábla, vágódeszka,
seprű, lapát, kisebb méretű felnőtt ruhák. Úgy helyezzük el, rendszerezve, hogy
felhívó jellegük érvényesüljön, pl.: kötényeket akasztóra.
• Babák: karakterbabák, etnikai különbségeket hangsúlyozó babafajták, bábok.
• Kisméretű gyöngyök, fűzős játékok.
• Alkotó játék eszközei: gyurma, zsírkréta, ceruza, filctoll, festék, olló, különböző
minőségű papírok, ragasztó, falevél, gesztenye, iskolatábla, kréta stb.
• Könyvek: elsősorban lapozható mese- és képeskönyvek.
• Zenei hangot adó eszközök, ritmus hangszerek

1.6. Személyi feltételek:
- 2 fő kisgyermeknevelő
- 1 fő bölcsődei dajka
Feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza. A bölcsőde működését a házirend, a
kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka munkáját pedig a gyermek bölcsődei napirendje és a
kisgyermeknevelő munkarendje határozza meg. A kisgyermeknevelő munkarendje, a
gyermek napirendje a gyermeköltöző faliújságján megtalálható. A bölcsődei dajka a
kisgyermeknevelő aktív segítőtársa, szükség szerint részt vesz a gyermekek gondozásában.
Helyettesítés
Kisgyermeknevelő távollétében átveszi a gyermekcsoport ellátásával kapcsolatos
teendőket a .......................
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A bölcsődei nevelés
Bölcsődei nevelés - gondozás Országos Alapprogramja határozza meg a bölcsődei
nevelés célját, feladatait. Az Alapprogram épít Magyarország Alaptörvényére és a szakma
által elfogadott, lektorált módszertani levelekre, illetve a három év alatti gyermekekre
vonatkozó ágazatspecifikus jogszabályokban foglaltakra.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket
nevelő családok állnak. Az Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint,
melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család
támogatását célozza meg.
A bölcsődei nevelésünk célja, hogy a bölcsődébe kerülő kisgyermekek családias
légkörben sajátítsák el azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban,
hogy eligazodjanak saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak
változásaihoz. További célunk, hogy a kora gyermekkori intervenciós szemléletet minden
kisgyermekre és családra kiterjesszük, prevenciós tevékenységet folytassunk, és családbarát
intézményként, szolgáltatásként hozzájáruljunk a családok életminőségének javításához, a
szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
Fontos szemléleti kérdés számunkra, hogy a bölcsődei nevelés a családi nevelés
kiegészítőjeként meghatározó kell, hogy legyen. A mindennapi gyakorlatban jelenlévő
pedagógiai szemlélet mentén van esély arra, hogy minden gyermek esélyt kapjon és
fejlődése biztosított legyen.

1.7. Célkitűzéseink
•

Olyan környezetet teremtsünk, mely bölcsője kell, hogy legyen a gyermek
fejlődésének, megkülönböztetett figyelmet, többlettörődést nyújtunk a nehezen
szocializálódó, lassabban fejlődő, hátrányos helyzetű gyermekeknek.

•

Boldog gyermekeket neveljünk, akik tudnak vidáman játszani, felszabadultan
örülni, tevékenykedni.

•

A gyermeki szabadság tiszteletben tartása, a játék tevékenységének központi
szerepe, a nevelő-és gondozómunka összekapcsolása, önállósódási törekvések
támogatása, a játékba integrált cselekvő tanulás, az egyéni, differenciált
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bánásmód, a társas kapcsolatok segítése, valamint a családokkal való egyéni és
szoros együttműködés egységes érvényesítése kiemelt célunk.

1.8. A bölcsődei nevelés feladatai
A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése
A

bölcsőde,

mint

a

kisgyermekes

családokkal

kapcsolatba

kerülő

első

gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. Mini
bölcsődénk szülő támogató, kiegészítő funkciót tölt be. A szülő kiemelt szerepet tölt be a
nevelésben, a mini bölcsőde pedig együttműködő partner kíván lenni ebben a folyamatban.
Bölcsődelátogatás, családlátogatások során sok információ hangzik el a család életéről,
szokásairól, mi pedig igyekszünk a szülőket tájékoztatni az itt folyó szakmai munkáról,
napirendről. A kisgyermeknevelő mindezeket figyelembe véve közvetíti majd a szülők felé a
bölcsődei nevelés-gondozás során a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos
ismereteket úgy, hogy a szülői kompetenciákat szem előtt tartja.
A szülői kompetenciák fejlesztésében jelentős szerepet töltünk be, hiszen a család
megismerése után azok erősségeire építve kiemeljük a pozitívumokat és támogatjuk őket a
gyermekek nevelésében.
Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel megalapozása ebben az
életkorban kiemelt jelentőségű feladat. Célunk a szülői ház támogatásával olyan szokásokat,
szokásrendszereket, viselkedési formákat kialakítani, melyek meghatározóak lesznek a
későbbiek során. Hogy a jövő nemzedéke milyen lesz, az rajtunk- családon, bölcsődén
múlik, azon, hogy milyen környezeti hatások (nevelői példa, attitűd) érik általunk is
gyermekeinket.
A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási helyzetekben
valósul meg. A folyamatos, rugalmas, évszakhoz igazodó napirend keretei biztosítanak
elegendő időt a gondozási tevékenységre, étkezésre, tisztálkodásra, öltözködésre, szabad
levegőn való aktív tevékenységre, játékra, pihenésre.
A. Preventív tevékenységként, az egészségmegőrzés érdekében a higiénés
szokások kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk. Reggeli érkezéskor,
étkezések előtt, fürdőszobai tevékenységek során, valamint szükség szerint a
helyes kézmosás elsajátítására törekszünk. Étkezés után a helyes fogmosás
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szabályait gyakoroljuk. A gyermekek rendszeres levegőztetése, a nyári
napsugárzás elleni védelem, a folyamatos folyadékpótlás is fontos napirendi
feladat az egészségvédelem szempontjából.
B. A gyermekek életkorának megfelelő változatos és egészséges étkezést képzett
szakemberek biztosítják minibölcsődénkben. Az egészséges táplálkozás
kialakítása, a szülői ház szemléletformálása fontos feladatunk. Az egészséges
táplálkozás a megfelelő kultúrhigiénés szokások kialakítása az egészséges
életmód megalapozásának fontos építőelemei.
Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése
A csecsemő és kisgyermek mentális és szociális fejlődésének fontos része a saját és
környezete életrendjéhez való alkalmazkodás és együttműködés. Ez magába foglalja a
szakember pozitív nevelői magatartását, az egyértelmű elvárások, határok megfogalmazását.
A társas kompetenciák fejlesztését támogatjuk, ha lehetőséget teremtünk a társas együttlét
helyzeteinek, az én érvényesítés, türelem, elfogadás gyakorlásának. A közös élményekre
épülő közös tevékenységek biztosításával törekszünk az összetartozás élményét erősíteni.
A bölcsődében derűs légkört biztosítunk, melyben a kisgyermeknevelő-gyermek között
szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat alakul ki. A bizalomteljes kapcsolat
kialakításának lehetőségei, a gondozás intim helyzetei, játék helyzeteiben az ölbéli játékok,
mondókák hangulatának közös élménye. A közös tevékenységek teremtik meg a lehetőségét
az együttélés szabályainak elfogadtatására, a mások iránti nyitottság megőrzésére.

A

kiegyensúlyozott érzelmi fejlődést és szocializációt az egyéni szükségletek kielégítése, a
kommunikatív képességek fejlődésének segítése, az együttélés szabályainak elfogadása
biztosítja. Az empátia, az érzelmi kompetencia alakulását segíti a gyermekek
születésnapjának megünneplése, a közösen átélt jeles napok megemlékezése. A
kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében ingergazdag, tiszta nyelvi
környezetet teremtünk. A kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása a nevelés-gondozás
minden helyzetében érvényesül mondókák, énekek, versek, mesék közvetítésével. Elvárás a
szakember részéről, a tiszta, nyelvileg érthető beszéd, a gyermek válaszkészségének
támogatása.
Kellő figyelmet fordítunk az én-tudat egészséges fejlődésének, a társas kapcsolatok
alakulásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítésére, a
közös élmények szerzésére.
19

A szociális problémával küzdő, lassabban fejlődő, érzékszervi és/ vagy mozgássérült, a
sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése,
gondozása speciális többlet-törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával
valósul meg.
A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
A kisgyermek folyamatosan tapasztalatokat gyűjt, ismerkedik szűkebb és tágabb
környezetével, közben fejlődik emlékezete, képzelete, gondolkodása, beszédkészsége,
mozgása.
A kisgyermek érdeklődésének felkeltése, erősítése a szakember aktív részvételével és a
megfelelő környezet kialakításával történik. A játékos felfedezés és a tevékenységbe
ágyazott tapasztalatszerzési lehetőségek bővítik a gyermek ismereteit, a közös
tevékenységek segítik a szociális kompetenciájuk alakulását. A szakember feladata, hogy a
bölcsődei nevelés főbb helyzeteiben olyan lehetőséget teremtsen, mely során új ismereteket
nyújt, segíti a tájékozódást, az átélt tapasztalatok és élmények feldolgozását.

1.9. A bölcsődei nevelés alapelvei
A bölcsődei nevelés alapelveit, mint a család rendszerszemléletű megközelítését, a
koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadását, a családi nevelés elsődlegességének
tiszteletét, a biztonság és a stabilitás megteremtését, a fokozatosság megvalósítását, egyéni
bánásmód érvényesítését, a gondozási helyzetek kiemelt jelentőségét, a gyermeki
kompetenciakésztetés támogatását a nevelés főbb helyzetiben valósítjuk meg. A napi
tevékenységi helyzetek, élethelyzetek alakításánál az egyéni bánásmód alkalmazására, a
gyermek pozitív önállósodási törekvéseire helyezzük a hangsúlyt. A gyermek fejlődését
preferáló környezet kialakítását, a saját kisgyermeknevelő – rendszer, folyamatos, rugalmas
napirend, a gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő gyermekcsoport szervezésével
biztosítjuk.
A család rendszerszemléletű megközelítése
A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben
elsődleges szempont a család működésének megismerése, megértése. A rendszerszemlélet
lényege, olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket, hanem a
családot is kiindulópontnak tekinti. Mindezek ismeretében fontosnak tartjuk, hogy
megismerjük a családi nevelést, annak értékeit átültessük a gyermek nevelésébe 20

gondozásába. Nagy hangsúlyt fektetünk a szülők tájékoztatására. Részletesen tájékoztatjuk
őket a bölcsődei ellátással kapcsolatos információkkal. A kapcsolat ápolására, a napi
találkozások, információcserék, illetve családi rendezvényeink megtartása ad lehetőséget,
így a szülő a kialakult bizalom által nevelési gondjaival is hozzánk fordulhat, fordul.
A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása
A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a
kisgyermek sajátos szükségleteinek meghatározását, támogatását szolgálja. Mini bölcsődénk
funkcióját tekintve alkalmas színtér a kora gyermekkori intervenció szemléletének
alkalmazására. A kisgyermek szükségleteinek meghatározását, az egyéni igényei és
fejlettségük, fejlődésük, azok előzetes, majd folyamatos megismerése és felmérése alapján
végezzük. A kisgyermeknevelő a szakmai ismeretei birtokában a megfigyelés során érzékeli
a gyermek viselkedésében tapasztalt változást, az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli
lemaradást, megtorpanást. Ennek értelmében a kisgyermeknevelő feladata a probléma
jelzése, majd a szülő írásos beleegyezésével szakember bevonása. Ezzel kapcsolatban
minden segítséget megadunk, hogy a szülő ne érezze, hogy egyedül maradt a problémájával.
A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Mini bölcsődénk a családi
nevelés szokásait és hagyományait tiszteletben tartva, értékeit erősítve vesz részt a
gyermekek nevelésében, gondozásában. Amennyiben szükséges a családi nevelés
hiányosságainak kompenzálására, korrigálására megfelelő figyelmet fordítunk. Az alapelv
megvalósulásához kiemelten fontos a családlátogatás, a rendszeres kapcsolattartás, a közös
rendezvények megszervezése, közös élmények átélése. Ennek érdekében próbáljuk a szülők
számára lehetővé tenni, hogy bekapcsolódhassanak mini bölcsődénk életébe.
A gyermeki személyiség tiszteletének elve
A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg. Egyéni
szükségletekkel rendelkező személyiség. Minibölcsődénkben a gyermek jogainak
tiszteletben tartásával valósítjuk meg a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását.
Mindennek meg kell nyilvánulnia a gyermekkel kapcsolatos bánásmódokban, a
szakemberi attitűdben, kommunikációban. Minden esetben, minden kisgyermekhez feltétel
nélküli elfogadással viszonyulnak. A gyermek fejlődését minden esetben magához a
gyermekhez viszonyítja, értékeléskor elfogadja az egyéni és életkori sajátosságokból adódó
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eltéréseket.
A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
A kisgyermeknevelő személyiségén keresztül hat a gyermekre, a családra, ezért olyan
készségekkel, képességekkel kell rendelkeznie, amellyel a nevelési-gondozási feladatok
színvonalas megvalósítására, a szülőkkel való kommunikációra, együttműködésre képes.
Elvárás, hogy megfelelő identitással, elhivatottsággal, magas szintű szakmai tudással
rendelkezzen. Tudjuk, hogy a kisgyermek számára fontos a követendő példa. Nevelésünk
eredményessége érdekében fontosnak tartjuk, hogy a gyermekkel foglalkozó szakemberek
nevelési nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék. Felelős
szakmai ismereteinek szinten tartásáért, fejlesztéséért.
A biztonság és a stabilitás megteremtése
A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága (csoport- és helyállandóság)
növeli az érzelmi biztonságot, mely alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások
kialakulásához, ennek a megvalósulását segíti a napirend, ülésrend, fektetési rend, csoportés hely- jel állandóság.
Mini bölcsődében a szolgáltatás igénybevétele során a gyermekek ugyanabban a
szobában

maradnak,

ugyanaz

a

kisgyermeknevelő

neveli-gondozza

őket.

A

kisgyermeknevelő segítőjeként a bölcsődei dajkák személye is állandó a kisgyermekek
ellátása során. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből
fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek
a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét.
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a
változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása
természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való
védelmet is.
A fokozatosság megvalósítása
A bölcsődei nevelés során minden területen érvényesülnie kell a fokozatosságnak. A
kisgyermeket fokozatosan szoktatjuk hozzá az új helyzetekhez, így könnyebben
alkalmazkodik és elfogadja a változásokat, és a jó szokások kialakulását.
Egyéni bánásmód érvényesítése
A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet
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kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és
pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. A kisgyermek
fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, hiteles nevelői
magatartása.
Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla
gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több
területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől. A kisgyermeknevelő elfogadja,
tiszteletben tartja a gyermek vallási, nemzetiségi/etnikai, kulturális hovatartozását, és a
lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más
kultúra és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását.
Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
A gondozási helyzetek a gyermek és a kisgyermeknevelő interakciójának bensőséges,
intim helyzetei. A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés
tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik,
bevonjuk a gyermeket a velük kapcsolatos tevékenységekbe: öltözködés, étkezés,
tisztálkodás, kézmosás, WC-használat, stb. A nevelési helyzetek lehetőségei nem
korlátozódnak a gondozási helyzetekre, más tevékenységek során is ismereteket, alapvető
erkölcs-etikai szabályokat közvetítünk a gyermekek felé. A fiziológiás szükségletek
kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit.
A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása
A bölcsődében biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási
helyzeteken

és

egyéb

tevékenységeken

keresztül

ismeretekhez,

tapasztalatokhoz,

élményekhez jusson, ezért a biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi
környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása kiemelt feladatunk.
A gyermeket elismerő, támogató segítéssel, kíváncsiságának fenntartásával ösztönözzük
a világ megismerésére, megteremtjük az egész életen át tartó tanulás igényének biztos
alapjait.

Segíteni

kell

a

kisgyermekek

önálló

kezdeményezéseit,

kíváncsiságuk

fenntartásával, pozitív visszajelzésekkel. A pozitív visszajelzések fontoságát a szülőkben is
erősítjük.

1.10. A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei
A bölcsődei nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
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fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődésének feltétele a szülő, kisgyermeknevelő közötti
korrekt, partneri kapcsolat kialakítása, mely során kölcsönösen tájékoztatják egymást a
gyermek fejlődéséről.
Kapcsolattartási formák:
A.

Egyéni kapcsolattartás formái: napi információcsere a reggeli érkezéskor és
hazamenetelkor, családlátogatás, egyéni beszélgetés. A napi információcsere
célja: kölcsönös, rövid informálódás a kisgyermek érzelmi hangulatáról, őt
érintő napi történésekről.

B.

Csoportos kapcsolattartási formái: szülőcsoportos beszélgetések, szülői
értekezletek, családi programok

C.

Indirekt kapcsolattartási formák: Az írásos tájékoztatást a családi füzet
segítségével valósítjuk meg. A füzetben tájékoztatjuk a szülőket a gyermek
egyéni fejlődéséről, a családi programokról.

D.

Szórólap, tájékoztató: Saját és más intézmények tájékoztatói is megtalálhatóak
a gyermeköltözőkben, aktuális programokról, előadásokról.

Családlátogatás
Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás előtt kerüljön sor. Ennek célja,
hogy a kisgyermeknevelő, dajka otthoni környezetben ismerje meg a gyermeket. Ekkor
nyílik lehetőség arra, hogy a szülő informálódjon a bölcsődei életről, tájékozódjon a
beszoktatásról, és megismerje a kisgyermeknevelőt. A bizalmi kapcsolat megalapozásának
már ekkor nagy szerepe van, hiszen ez a feltétele a jó együttműködésnek.
Szülőcsoportos beszélgetések
Három havonta szervezzük a csoportba járó gyermekek szüleinek. Aktuális nevelési
témákat dolgozunk fel, programokkal kapcsolatos információkat osztunk meg. Lehetőséget
adnak egymás meghallgatására, egy-egy téma kielemzésére úgy, hogy a szülőkkel
kialakított partneri viszonyt szem előtt tartják és a szülői kompetenciaérzést tovább erősítik.
Szülői értekezlet
Bölcsődén belül a szülői értekezlet a szülők általános és a gyermekcsoportra vonatkozó
tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó döntések
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elősegítését szolgálja. Szülői értekezletet beszoktatások előtt, a beszoktatásokat követően és
a nevelési év vége felé tartunk.
Beszoktatás (adaptáció)
Bölcsődei adaptáció: A szülővel történő fokozatos beszoktatás lehetőséget ad a család
és a bölcsőde tartalmas együttműködésére. A szülő jelenléte biztonságot ad a gyermek
részére, mely megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását.
A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés
segíti a gyermeket a környezete elfogadásában, mérsékeli az adaptáció során fellépő negatív
tüneteket. A szülő a beszoktatás alkalmával teljes betekintést nyer a bölcsődei munkába.
Fontos a kisgyermeknevelő szakmai tudása és a kialakított nevelői légkör.
„Saját kisgyermeknevelő” - rendszer
Személyes állandóság elvén nyugszik, aki személyiségével, nevelői attitűdjével mintát
jelent a családok számára. Ő szoktatja az új környezethez a gyermeket, kíséri végig a
gyermek fejlődését és vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentációt. Számon tartja
igényeiket, szokásaikat, problémáikat, átsegíti őket a bölcsődei élet során adódó
nehézségeken.

Mini

bölcsődénk

egy

gyermekcsoporttal

működik,

a

csoport

kisgyermekeinek „saját kisgyermeknevelője” ugyanaz a személy. 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.
Gyermekcsoportok szervezése
Minibölcsődében a gyermekcsoport létszáma jogszabály által meghatározott. Az
előírtnál magasabb csoportlétszám nem fogadható el, mivel a minőségi bölcsődei nevelést
az életkornak és a sajátos igényeknek megfelelő felnőtt-kisgyermek arány garantálja.
Napirend
A bölcsődei munka alapfeltétele a jól kialakított, folyamatos napirend. A jól szervezett,
folyamatos és rugalmas napirend elősegíti a gyermek alkalmazkodását, fokozza
biztonságérzetét. a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt,
folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását. A folyamatos gondozáson belül az
egymást

követő

események

(tisztálkodás,

étkezés,

alvás)

fokozza

a

gyermek

biztonságérzetét, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét.
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Az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is
egy áttekinthető rendszer legyen, tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiküszöböljük
a felesleges várakozási időt.
A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől,
de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is. A
napirend kialakításának további feltételei a személyi állandóság, a jó munkaszervezés, a
bölcsődei dajkával való összehangolt munka, a kisgyermekek otthoni életének,
életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele.

1.11. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei
Mini bölcsődénk a nevelés főbb helyzetében valósítja meg a nevelési - gondozási
céljait, feladatait. Tesszük ezt a gyermekek érdeklődésének felkeltésével, kíváncsiságára
építve, élmény és tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával úgy, hogy minél több
információt szerezzenek önmagukról és az őket körülvevő környezetről, készségeiket,
képességeiket fejlesztve.
A gyermekek életkori és egyéni sajátosságait ismerve a kisgyermeknevelő tudatosan
megteremti azokat a feltételeket, amelyek a „fejlesztő” funkciók gyakorlására,
működtetésére lehetőséget adnak. Minden gyermek a saját érdeklődésének, egyéniségének,
fejlettségének, igényének megfelelően vesz részt a játékos tevékenységekben, amely
kiegészül az együttesség élményével. A napi tevékenységeket a gyermekek napirendje
rögzíti.
Tanulás
Mini bölcsődében nincs helye a teljesítményelváráshoz kötött erőltetett ismeretanyag
átadásának. A kisgyermekkori nevelés területén a tanulás fogalma alatt tapasztalat -és
információszerzési folyamatokat értünk. A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes
élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és a
kommunikáció. A tanulás formái az utánzás, a spontán játékos tapasztalatszerzés, a
kisgyermeknevelő-gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. A
kisgyermeknevelőnek a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében szem előtt kell tartania,
hogy náluk más jellegű és hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat.
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Gondozás
Bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek
elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése, a komfort érzés megteremtése.
A gondozási

műveletekre

való

felkészülés

és

az

ehhez

szükséges

nyugalom

megteremtésével lehetőséget adunk a gyermek számára, hogy aktívan vehessen részt a
gondozási helyzetekben és átélje az "én csinálom" örömét. Fontos, hogy a próbálkozások
során a kisgyermek érezze a szakember támogató magatartását, miközben a dicséret,
biztatás, segítés, megerősítés módszerét alkalmazza. Lényeges, a gyermek próbálkozásaihoz
elegendő idő, hely biztosítása, mivel ennél a korosztálynál az egyes mozzanatok elsajátítása
hosszú gyakorlást igényel. A gondozási helyzetekben megvalósuló interakció minősége
jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodás folyamatát.
Öltözködés
Az öltözék megfelelő kiválasztásánál fontos szempont, hogy kényelmes és praktikus
legyen, a gyermeket mozgásában ne akadályozza. Fontos az évszaknak, időjárásnak, az
adott tevékenységnek megfelelő ruházat. A gyermeköltözőben jellel ellátott kis szekrények,
illetve kabát és cipőtároló található, ahol a gyermekeknek elegendő idő és hely biztosított az
önálló próbálkozásra. A szakember támogató jelenléte, segítése, pozitív visszajelzései
növelik az együttműködési kedvet.
Szobatisztaságra nevelés, WC használat
A szobatisztaságra nevelést mindig a szülőkkel közösen kell megtervezni akkor, amikor
már a gyermek is hajlandóságot mutat az önállósodásra. A szülő és a kisgyermeknevelő
együttműködése elősegíti a szobatisztaság alakulását. Többször felkínáljuk a WC
használatának lehetőségét, ha a gyermek nem utasítja el. Pozitív visszajelzéssel, türelemmel
támogatjuk a gyermek szobatisztává válását.
Tisztálkodás
A helyes tisztálkodási szokások kialakítása során legfontosabb a kézmosás, fogmosás
szabályainak elsajátítása. Reggeli érkezéskor, csoportba lépés előtt a szülő a gyermekkel
kezet mos. Minden pelenkacsere, WC használat után, étkezések előtt, után, illetve minden
olyan alkalommal, amikor az igény felmerül, folyékony szappannal mosnak a gyermekek
kezet. Természetesen itt is figyelembe kell vennünk életkorukat, fejlettségüket és
támogatnunk kell önállóságukat. Saját, jellel ellátott, jól elkülönített törölközője van minden
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kisgyermeknek.
Alvás, pihenés
A gyermekek csendes pihenőjére minden nap az ebédeltetés után kerül sor.
Életkoruknak megfelelő kényelmes fektetőt biztosítunk a gyermekek számára, valamint
ágyneműt. Kisgyermeknevelő biztosítja a nyugodt alvás feltételeit. Az elalvást segítik a
nyugodt hangvételű altatók, mesék. A gyermekek egyéni igényeinek, elalvási szokásainak
figyelembevételével segítjük az elalvást (pl. simogatással). Az ágyak helye állandó, ezzel is
megteremtjük a gyermekek biztonságérzetének kialakulását. Napközben a pihenősarkok,
szivacspárnák nyújtanak lehetőséget a pihenésre. Az otthonról hozott átmeneti tárgyak úgy
kerülnek elhelyezésre, hogy azokat a gyermek a nap bármely szakaszában magához vehesse.
Levegőzés
A napirend szervezésénél arra törekszünk, hogy a gyermekek az évszaktól és az
időjárástól függően minél több időt tölthessenek a szabad levegőn, mindennap mozogjanak,
játszanak az udvaron. A szabadban való tevékenységhez elegendő mozgásfejlesztő eszközt,
egyéb játékeszközöket biztosítunk. Mini bölcsődékben biztonságos bekerekített játszóudvar
áll a gyermekek rendelkezésre, ahol a gyermekek tartalmasan tölthetik el a levegőztetésre
szánt időt.
Étkezés
A bölcsődében a korszerű gyermekétkeztetés szabályainak megfelelő étrendről külső
szolgáltató cég gondoskodik. A napirendben foglaltak szerint négyszeri étkezést két fő és
két kisétkezést biztosítunk a gyermekeknek. Diétás étkezést is biztosítunk, az étel
intoleranciával rendelkező gyermekek számára. Az étkezések során a kisgyermeknevelő
példamutatással, kóstolással az étel megnevezésével ösztönzőleg hat a kisgyermekek
étkezésére. A gyermekek az étkezés során elsajátítják az étkezési szokásokat.
Játék
A kisgyermekek lételeme a játék, a legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így a
bölcsődei nevelés leghatékonyabb eszköze. A gyermekkor legfontosabb tevékenysége,
amely segíti a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az
érzelmi és a szociális fejlődést.
Kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök)
biztosításával

és

nevelői

magatartásukkal

támogatja

az

elmélyült,

nyugodt
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játéktevékenységet, a kreativitást. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok
fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás, a társak viselkedése is mintát
nyújt, segítve a szociális képességek kialakulását. A csoportszobában nyitott játékpolcokon
találhatók a gyermekek számára elérhető helyen a változatos színű és anyagú játékeszközök.
A játszósarkok tudatos kialakítása lehetővé teszik az elkülönülést, a játékfajták gyakorlását,
a szerepjáték kialakulását.
Mozgás
Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A
mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást.
Minél nagyobb mozgásteret, és mozgásfejlesztő játékokat kell biztosítani a gyermekek
számára, hogy az egyes mozgásformák gyakorlása során finomodjon mozgáskoordinácójuk,
összerendezettebbé és harmonikussá váljon mozgásuk. Nagyon figyelünk arra, hogy
bölcsődénk

balesetmentes

legyen,

a

veszélyforrásokat

minimumra

csökkentsük.

Nagymozgásos tevékenységre a csoportszobában, az udvaron és a teraszon van lehetőség.
Mondóka, ének
A

bölcsődében

lehetőséget

biztosítunk

sokrétű

zenei

élmény

átélésére,

tapasztalatszerzésre. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás,
éneklés, zenehallgatás, ritmushangszerek megszólaltatása pozitív érzelmeket, örömélményt
keltenek, érzelmi biztonságot adnak a kisgyermeknek. Fejlesztik a gyermekek hallását,
ritmusérzékét. Az ismétlés öröme, mozgással kísért dalok, mondókák fejlesztő hatással
vannak a megismerési folyamatokra. Segítjük az anyanyelv, a zenei nyelv elsajátítását, a
személyiség fejlődését, hozzájárulunk a kisgyermek lelki egészségéhez, valamint a
csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez.
Vers, mese
A vers, mese is nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd,
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a
ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a gyermek személyiségére.
Mesehallgatás, képeskönyvet nézegetés közben bensőséges kommunikációs helyzetet
teremtünk. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek
megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. Fejlődik emberismerete, a főhőssel való
azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A 0-3 éves korosztály körében

29

nagyon kedveltek a különböző mozgásformákkal kísért versek, mondókák, különösen az
állatokról szóló mesék. Meghatározó a kisgyermeknevelő szép, tagolt beszéde, illetve, az
életkornak, évszaknak megfelelő vers, mondóka, meseválasztás.
Alkotó tevékenység
Az öröm forrása maga a tevékenység – nem az eredmény. Az érzelmek feldolgozása és
kifejezése, az önkifejezés, az alkotás maga, mely intézményünkben a gyermek
önkéntességén alapul. A kisgyermeknevelő feladata a tevékenység felkínálása, megmutatja a
különböző technikákat, alkotókedvre épít és a gyermek érdeklődésének felkeltésére. A
különböző tapintású, színű anyagok sok ismeretet nyújtanak a gyermekek számára. A
kisgyermeknevelő a dajka segítségével megteremti a feltételeket. A gyermekalkotásokat a
csoportszobában helyezzük el, így próbáljuk munkájukat elismerni és megbecsülni.
Egyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, a
környezet aktív megismeréséhez, az egymásról és a környezetről való gondoskodáshoz
kapcsolódnak (pl. babafürdetés, viráglocsolás, őszi falevelek gereblyézése, karácsonyi
süteményszaggatás stb.). Az öröm forrásai az „én csinálom” élményének, az
együttességnek, a közös munkálkodásnak és a tevékenység fontosságának, hasznosságának
átélése.
A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség
nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. Ezek a helyzetek lehetőséget nyújtanak
az együttműködésre, a feladatok megosztására, megértésére.
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Nevelői programunk ismertetése havi bontásban
Kiemelt nevelési területünk a család - bölcsőde kapcsolatának erősítése. Szándékunk,
hogy a bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló, ezért törekszünk a családok
bevonásával a közös programok megtervezésére, közös élmények átélésére. Olyan
programokat biztosítunk, melyben a családok is aktívan részt vesznek, tevékenykednek, így
lehetőség van egymás szokásainak, értékrendjének jobb megismerésére, a kapcsolatok
elmélyítésére. A kisgyermek igényeihez igazodó közös programok során hatékony nevelő
magatartásra törekszünk, úgy hogy megfelelő viselkedési és helyzetmegoldási mintát
nyújtunk, mert fontosnak tartjuk a szülőt szülői szerepében megerősíteni.

1.12. Szeptember
Ebben a hónapban lehetőség nyílik az új gyermekek fogadására. Az új gyermekekkel
már a családlátogatáson megismerkedik a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka. A
szülőkkel előre megbeszélt időpontban várják őket a csoportban.

A szülővel történő

fokozatos beszoktatás általában két hetet vesz igénybe. Ez alatt az idő alatt a gyermekek és a
kisgyermeknevelő között kialakul egy olyan érzelmi kötődés, amely segíti a gyermekeket az
új környezet, a bölcsődei szokások, a bölcsődei napirend elfogadásában. A szülők
betekintést nyernek a bölcsőde életébe. A bölcsődében tapasztalt nevelői légkör, a
kisgyermeknevelő

felkészültsége,

szakmai tudása

segíti a

szülőt a

beszoktatás

folyamatában. A gyermekeket évszaknak megfelelően feldíszített csoportszobában fogadjuk.
Környezetvédelmi nap
Felhívjuk a családok figyelmét a szelektív hulladékgyűjtésre és tudatosítjuk bennük
ennek jelentőségét. Kérjük a családokat, hogy hozzanak különböző anyagú és fajtájú
tárgyakat, hulladékokat. Ezeket játékos formában szétválogatják, és a csoport által készített
szelektív hulladékgyűjtőkbe dobják.
Magyar Népmese Napja
A nap folyamán a mesemondás, mondókázás a program, történeteket, meséket talál ki a
kisgyermeknevelő, népmesét báboz el a gyermekeknek.

1.13. Október
A kisgyermeknevelő kialakítja az őszi napirendet figyelembe véve a csoportlétszámot, a
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gyermekek fejlettségét, életkorát. Október közepétől indulnak a sok új ismeretet,
tapasztalatszerzési lehetőség megszerzését biztosító heti, havi nevelési tervek (vers, mese,
ének, mondóka, alkotótevékenység, mozgás, környezeti nevelés). A tevékenységek tartalma
az átadó faliújságjain megtalálhatók a szülők tájékoztatása céljából.
A kisgyermeknevelő biztosítja a szabad játéktevékenység feltételeit a játékkészlet
elhelyezésével, csoportosításával, a különböző játszósarkok kialakításával. Ezzel felkeltik a
gyermekek érdeklődését az egyes tevékenységek iránt. A bölcsőde-család kapcsolatára
épülő kiemelt programunk
Az állatok világnapja: október 4.
Beszélgetünk az állatok védelméről, életmódjukról, táplálkozásukról, jellegzetes
jegyeikről, könyveket nézegetünk, állatokkal kapcsolatos dalokat, mondókákat elevenítünk
fel. Ellátogatunk a szülőkkel együtt a településen élő állattartó gazdához, ahol a gyermekek
megfigyelhetik az állatokat, megetethetik őket.
Szülőcsoportos beszélgetések:
Témái: a beszoktatás tapasztalatai, a napirend megfelelő kialakítása.

1.14. November
Motiváló környezet megteremtése, az önállósági törekvések támogatása, helyes
szokások kialakulásának megalapozása. Játékos mozgások, az anyanyelvi nevelés kerül
előtérbe. Arra törekszünk, hogy az életkornak megfelelő mesét mondjunk, amit mozgással
esetleg dallammal kísért mondóka, vers is kiegészíthet. A bölcsőde-család kapcsolatára
épülő kiemelt programunk:
Márton nap: november 11.
Megemlékezünk a Márton napjáról. Libás énekeket, dalokat, mondókákat mondunk.
Délután közös kézműves foglalkozást szervezünk, ahol a szülők is faraghatnak töklámpást.

1.15. December
Téli napirend kialakítása. Az ünnepi készülődés, a felfokozott várakozás erősíti az
ünnep élményét.

Minden gyermeket várakozással tölt el a Mikulás és a Karácsony.

Mikulásról szóló énekek, mondókák, versek hangzanak el, így készülünk a fogadására. A
szoba díszítése is megkezdődik, melyben a gyermekek is aktívan részt vesznek, a
gyermekek alkotásai is az ünnepekhez kapcsolódnak. Ajándékot hoz a Mikulás, minden
gyermek csomagot kap. Mikulás után kezdődik a karácsonyra való ráhangolódás.
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Megismertetjük a gyerekekkel, hogyan kell a Karácsonyt várni, mit jelent az ünnepi
készülődés, milyenek a hozzá kapcsolódó szokások. Karácsonyi énekeket énekelnek,
karácsonyi zenét hallgatnak, beszélgetnek, beszélgetés közben új ismereteket szereznek az
ünnepekhez kapcsolódó hagyományokból.
A bölcsőde-család kapcsolatára épülő kiemelt programunk:
Mézeskalács sütés
Karácsony előtt, egy családi délután keretében a gyermekek a szülőkkel együtt
mézeskalácsot sütnek.

1.16. Január
Megfigyeljük a téli időjárást, madarakat etetünk. Kihasználjuk a lehetőségeket a sok
mozgást igénylő feladatokhoz, mint pl.: havat gyúrunk, gömbölyítünk, lapátolunk, hóembert
építünk.
A szobában a nevelés, gondozás, mese, vers mellett a zenei nevelés is céltudatosan
jelenik meg. A zenei nevelés terén az. ütemképzés (az énekes mondókákat tapsolással,
mozgással, dobolással kísérik, figyelik a dallam lüktetését), hallásképzés (magas, mély
hangok éneklésével, mozgással (nyújtózkodás, guggolás) kísérve), a hallásfejlesztés
(kiabálás, suttogás) helyes légzés (nagy légvételnél hosszabban, hangosabban utánozható az
állatok hangja) kialakításra törekszünk. Megismertetjük velük a hangszerek nevét, hangját,
lehetőséget biztosítunk gyermekhangszerek használatára,
Szülőcsoportos beszélgetések:
Témái: Farsangi előkészületek, ötletek, az önállósági törekvések alakulása, fejlődése, az
elmúlt időszak értékelése, elemzése.

1.17. Február
Hagyományápolási céllal megemlékezünk a Farsangról. Az előkészületek során a
gyermekek életteréül szolgáló helyiségeket az ünnephez kapcsolódóan feldíszítjük. A szülők
ötleteit meghallgatva bevonjuk őket a jelmezválasztásba, jelmezkészítésbe. A gyermekek,
kisgyermeknevelők jelmezbe bújnak, aznap a vidámságé a főszerep, ezt segíti a zene, a tánc.
A nevelés, gondozás mellett kiemelten foglalkozunk a bábokkal.

1.18. Március
Figyeljük az éledő természet jeleit, az udvaron lévő cserepekbe, tulipán hagymákat,
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virágmagokat ültetünk. Beszélgetnek a tavaszi időjárásról.
A bölcsőde-család kapcsolatára épülő kiemelt programunk:
A családokat is bevonjuk az udvar rendbetételébe és a virágültetésbe. Szülők
segítségével ültetnek virágot a gyermekek.
Megemlékezünk a víz világnapjáról (március 22.), vizes játékokat játszunk:
babafürdetés, játékmosás, vízöntögetés. A gyermekek képzeletét gazdagítja, a tárgyakkal,
helyzetekkel való kísérletezés.

1.19. Április
A

tavaszi

napirend

megvalósítása.

Az

udvaron

töltött

idő

hosszabbodik.

mozgáslehetőségek bővülnek, a lépcsőn való járással, versenyfutással, szaladgálással,
labdázással. A húsvéti időszakra való készülődés a csoportszobák díszítésével kezdődik,
amihez felhasználjuk a gyermekek és a kisgyermeknevelők által közösen elkészített
papírból kivágott, festett tojásokat, nyuszikat.
Az ünnepre való készülődés, énekléssel, mesével, verssel, bábozással történik. A
húsvéti jelképeket, szokásokat a bölcsődébe is bevisszük a gyerekek közé. A heti
programtervezetek tartalmazzák a húsvét köré csoportosuló népszokásokat pl.: tojásfestés
változatos technikákkal egy-egy anyag sokféle felhasználásával. A húsvéti locsolás is
szerepet kap.
Szülőcsoportos beszélgetések:
Téma: A gyermek növekedési, érési folyamatinak fejlődése az elmúlt időszak alatt.
Bölcsődék Napja, április 21. nevelés nélküli munkanap. Ezen a napon szakmai napot
tartunk.

1.20. Május
Ettől a hónaptól a nagymozgást igénylő játékok az udvaron vagy a teraszon zajlanak.
Az anyák napjára és a gyermeknapra készülődünk. Az anyák napját a gyermekek által
készített ajándékok, a virág teszi még kedvesebbé. Az ünnepségre már hetekkel korábban
készülődünk mondókákkal, rövid versekkel, dalokkal az édesanyákról, nagymamákról. A
legkisebbektől kezdődően minden gyermek készít valami apró ajándékot erre a napra.
Gyermeknapot és családi napot tartunk, a bölcsőde udvarát feldíszítjük, melyre a szülők,
nagyszülők, testvérek meghívást kapnak. A családok számára játékos feladatot találunk ki.
Bölcsődekóstolgató
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Bemutatjuk a bölcsődét a leendő bölcsődések családjának. Lehetőség nyílik a közös
információcserére.

1.21. Június, július
A nyári hónapokban a napirend szerint a szabadjáték feltételeit az udvaron biztosítjuk.
Bővül az udvari játékok köre, nyáron minden játék kikerül a szabadba. Az udvari játékok
mellett a kerti bútorokon, szőnyegeken könyveket nézegethetnek, konstrukciós játékokkal
építhetnek. Az ismert verseket, mondókákat, énekeket folyamatosan ismételjük a gyermekek
játéktevékenységéhez, az időjáráshoz igazodva. Folyadékpótlásról az egész nap során friss
itallal gondoskodunk, a tűző nap ellen árnyékolókkal is védekezünk

1.22. Augusztus
A kisgyermeknevelő felkészül az új gyermekek fogadására, (dekorációkészítés, játékok
fertőtlenítése, csoportszoba berendezése, új gyermekek dokumentációjának elkészítése),
családlátogatásra, melyben aktív segítője a bölcsődei dajka.
A gyermekek napirendjük szerint, a nap nagy részét a szabad levegőn töltik.
A folyadékpótlásról folyamatosan gondoskodunk, Az átlagosnál több játékot biztosítunk: a
plédeken, asztalokon konstrukciós játékok, gyurma, rajzeszközök, szerepjáték kellékei stb.
vannak kirakva, vizes játékokat játszunk, a homokozóban formázunk, várat építünk, sütünk,
főzünk.

A bölcsődei ellátás igénybevételének módja
Mini bölcsődénkben a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a gyermek szülője,
törvényes képviselője terjeszthet elő a bölcsőde által kiadott formanyomtatványon. A
gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi
gyermekorvos vagy a háziorvos, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, illetve a
gyámhatóság is kezdeményezheti.
A bölcsődei ellátás iránti igényt egész évben jelezheti a család a bölcsőde felé. A mini
bölcsőde sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekek
számára is nyújtható ellátás, amennyiben a megfelelő személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak. Sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre, gondozásra
jogosult gyermek ellátása esetén a mini bölcsőde köteles együttműködni a gyermek
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fejlesztését ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel.
A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a gyermek törvényes
képviselőjével megállapodást (lásd mellékletek) köt az alábbiakról:
•

az ellátás várható időtartamáról

•

a fizetendő étkezési és gondozási személyi térítési díj mértékéről, a fizetésre
vonatkozó szabályokról

•

a szolgáltatások formájáról, módjáról.

A bölcsődei ellátásról szóló tájékoztatás módja
A mini bölcsődei szolgáltatás igénybevételi lehetőségéről szóló általános tájékoztató
kihelyezésre kerül a helyi védőnői szolgálat, a körzeti orvosi rendelő, az önkormányzat
hirdetőtábláin.

A

mini

bölcsődei

szolgáltatásának

tartalmát

meghatározó

alapdokumentumok, szabályzatok, megtalálhatóak és letölthetőek az intézmény honlapjáról,
nyilvánosak.
A

szolgáltatás

igénybevevőit

érintő

információkat

tartalmazó

tájékoztató

dokumentumok kifüggesztésre kerülnek a mini bölcsőde faliújságjain. A bölcsődei ellátás
iránt érdeklődő szülőket már az első találkozás alkalmával részletesen tájékoztatjuk a
bölcsődébe

kerülés

feltételeiről,

módjáról,

tájékoztatót

kapnak

a

beszerzendő

dokumentumokról. Ezen kívül az első szülői értekezlet alkalmával kapnak részletes
információkat a bölcsőde házirendjéről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, a térítési
díjakról, szakmai programról, érdekvédelemről, étkeztetésről stb. A családlátogatás során a
beszoktatás folyamatáról kapnak részletes tájékoztatást a szülők, a kisgyermek
kisgyermeknevelőjétől.

Dokumentáció a minibölcsődében
1) gyermek felvételével kapcsolatos dokumentáció
2) adatszolgáltatással kapcsolatos dokumentáció
3) csoportnapló, családifüzet
4) gyermek fejlődésével kapcsolatos dokumentáció
• bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap, fejlődési lappal együtt
(C.3354-6/a. r.

sz.ny.r.) (a gyermek 1 éves koráig havonta, később

negyedévente vezetve)
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• percentil tábla (fiú 3341-46/c, lány 3341-45/c)
• fejlődési napló: gyermek fejlődésének nyomon követése (fejlődési napló
szempontjai

alapján) a gyermek 1 éves koráig havonta, később

negyedévente vezetve
5) A gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatás (33762-1 C.SZ.NY. 3354-1 r.
sz.),
6) Heti programtervezet a napi kezdeményezésekről témakörök szerint
• mozgásos játékokat,
• énekes játékokat, mondókákat,
• versikéket, meséket, bábozást,
• alkotó játékokat / rajz, festés, gyurmázás, mintázás, barkácsolás,
• egyéb tevékenységek: sütés, virágültetés, gyümölcsnapok stb

Szakmai továbbképzések, módja, formái
A mai szakmai követelményeknek megfelelő magas színvonalú munkát a bölcsődei
szakemberek csak úgy tudják megvalósítani, ha folyamatosan képezik, továbbképzik
magukat, ismereteiket bővítik, gazdagítják. A személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzését és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet
határozza meg. Ezen rendeletek értelmében, a nyilvántartásba vett, szakképzett dolgozónak
meghatározott számú kredit pontot kell gyűjtenie a 4 éves képzési időszak alatt. A
továbbképzésre kötelezett a képzési kötelezettségének akkor tesz eleget, ha a munkakörhöz
kötött, szabadon választott és a kötelező képzést teljesíti.

Együttműködés
A családokkal való együttműködés elengedhetetlen feltétele a partneri kapcsolat
kialakítása, melyben a szereplők őszintén, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek
fejlődéséről, érési folyamatairól. Ez alapozza meg a személyre szóló bölcsődei neveléstgondozást. A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve
szolgálja a gyermek fejlődését. A szülő ismeri legjobban a gyermekét, így közvetíteni tudja
szokásait, igényeit, szükségleteit, segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén
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alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő pedig, mint
szakember, szaktudásával, tapasztalataival tudja segíteni a szülőt gyermeke nevelésében.
Kapcsolat fenntartóval, társintézményekkel, szakemberrel. A kompetenciahatárok
kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatot kell kialakítani mindazokkal az
intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek, úgy mint :
• védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, gyermekjóléti és Családsegítő
központ,
•

városi gyámhivatal, Pedagógiai Szakszolgálat (logopédusokkal).

Az óvoda és a mini bölcsőde kapcsolata.
Fontos olyan tartalmas, szakmai kapcsolat fenntartása, amely a kölcsönös érdeklődés
révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal segíti
a gyermekek számára az átmenet, zökkenőmentesebbé válását.
Szakmai kapcsolat ápolása:
• Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézménnyel, mint módszertannal,
• Tótágas Bölcsődével, a hatékony bölcsődei ellátás megvalósítása érdekében.
Ezek a kapcsolatok támogatják az eredményes bölcsődei ellátást. Nyitottak vagyunk a
kapcsolatok kialakításában, fenntartásában.
Szentgotthárd, 2022. január 21.
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Felhasznált források:
1. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
3. A 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról
4. 2003.CXXV. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény
5. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet
6. A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai módszertani levél – SZMI 2009
7. Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja- 2020
8. Játék a bölcsődében „c” módszertani levél - 2003- Nyitrai Ágnes, Korintus Mihályné
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Mellékletek:
1. Megállapodás
2. Házirend
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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2022.
évi díjai
ELŐTERJESZTÉS
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2022. március 31-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A
fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A 2021. évi
XCIX. törvény 147. §-a szerint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.
18.) Korm.rendelet hatálybalépésétől 2022. június 30-ig a szolgáltatási díjak mértéke nem
lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. Ezért az új térítési díjakat
a mostani információk szerint legkorábban 2022. július 1-ét követően lehet alkalmazni. A
Városi Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2022.
augusztus 1-től az intézményi térítési díjak vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található
javaslatot teszi. A 2021. évhez képest a változások a 2. számú mellékletben találhatók.

I.

A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA:

Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.). önkormányzati
rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg. Első
alkalommal minden év április 01. időpontig, második alkalommal szükség szerint
(szeptember hónap). A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Szt.) 114 § (1) – (3), 115. § (1)- (5) és (7) bek. alapján kerül
meghatározásra az intézményi térítési díj.
Az intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április
1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként
kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
A személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj összege, melyet az
intézményvezető konkrét összegben állapít meg. A személyi térítési díj összege nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege
önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető,
illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (Ha
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az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési
díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri.)
Tájékoztatásul: a 2021. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a
feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
- szociális segítés

FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ
225.630.-Ft/fő igényelt 35 fő
67.810.-Ft/fő igényelt 165 fő

7.897.050.-Ft
11.188.650.-Ft

495.480.-Ft/fő igényelt 57 fő
25.000.-Ft/fő igényelt 3 fő

28.242.360,- Ft
75.000.-Ft

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van
(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2022. december 31-ig
várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan.
A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a
személyi térítési díjat.
II.

A 2022. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

A 2022. évi térítési díjakra az intézmény által tett javaslatoknál olyan összegek
meghatározására törekedtek, amelyek a jogszabályi előírások szerint ugyan figyelembe veszik
az önköltség emelkedését, de tekintettel vannak a szolgáltatások szociális mivoltára és
arra, hogy az emelés mértéke a szolgáltatást igénylők számát jelentősen ne csökkentse az egyes szolgáltatásokra kötött finanszírozási megállapodásokban vállalt feladatmutatók
teljesülése szempontjából sem mellékes.
SZOLGÁLTATÁS

Étkeztetés

szállítás nélkül
szállítással

Házi segítségnyújtás
- személyi gondozás
szociális segítés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Támogató
szolgálat

személyi segítés
szállítási
kmdíj

szállítás

2018.

2019.

2020.

520.Ft/adag
635.Ft/adag
850.Ft/óra
850.Ft/óra
110.Ft/nap
850.Ft/óra

535.Ft/adag
660.Ft/adag
900.Ft/óra
900.Ft/óra
120.Ft/nap
900.Ft/óra

550.Ft/adag
685.Ft//adag
950.Ft/óra
950.Ft/óra
130.Ft/nap
950.Ft/óra

140.Ft/km

150.Ft/km

160.Ft/km

2021.

2022.

emelés
mértéke

565.Ft/adag
705.Ft/adag
1000.Ft/óra
1000.Ft/óra
140.Ft/nap
1000.Ft/óra

580.Ft/adag
730.Ft/adag
1050.Ft/óra
1050.Ft/óra
150.Ft/nap
1050.Ft/óra

2,65%

170.Ft/km

180.Ft/km

5,88%

3,54%
5%
5%
7,14%
5%
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Idősek
klubja

heti rendszeres
szállítás
munkaidőn túl,
ünnepnapokon
szolgáltatás étkezés nélkül
(tartózkodás)

100.Ft/km
150.Ft/km
150.Ft/nap

100.Ft/km
150.Ft/km
150.Ft/nap

100.Ft/km
160.Ft/km
150.Ft/nap

100.Ft/km
170.Ft/km
150.Ft/nap

100.Ft/km
180.Ft/km
150.Ft/nap

+ ebéd

520.Ft/adag
195.Ft/adag

535.Ft/adag
205.Ft/adag

550.Ft/adag
205.Ft/adag

565.Ft/adag
205.Ft/adag

580.Ft/adag
210.Ft/adag

+ reggeli

0%
5,88%
0%
2,65%
2,43%

„SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ (szociálisan nem rászorultak számára):
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem
rászorultak is igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási
díjról beszélhetünk, amelynek összegének meghatározására szintén tett javaslatot az
intézmény. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat személyi segítés,
szállítás és a heti rendszerességgel köznevelési intézménybe szállítása esetén 2022. évben
változatlan formában történő meghagyására tett javaslatot az intézmény.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Támog személyi segítés
ató
szolgál szállítá szállítás
at
si
kmdíj
heti
rendszeres
közoktatás
i
intézmény
be szállítás
esetén

2018.

2019
.

2020.

2021.

2022.
évre
javasolt

Idei
emelés
mértéke

250.Ft/nap
1.000.Ft
200.Ft/km
100.Ft/km

250.Ft/nap
1.000.Ft
200.Ft/km
100.Ft/km

250.Ft/nap
1000.Ft/óra
200.Ft/km
100.Ft/km

250.Ft/nap
1200,Ft/óra
200.Ft/km
100.Ft/km

250,Ft/nap
1200,Ft/óra
200,Ft/km
100,Ft/km

0%
0%
0%
0%

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a
mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a vonatkozó
törvény alapján térítésmentesen kell biztosítani.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, ezért a Társulási Tanács dönt a térítési
díjakról. A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács által fenntartott intézmények
által biztosított valamennyi személyes gondoskodást nyújtó ellátásról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról ugyanakkor Szentgotthárd Város Önkormányzatának kell
majd rendeletet alkotni, a fenntartó Társulás jóváhagyását követően.
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Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2022. évi díjára vonatkozó javaslatokat az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte és elfogadja azzal, hogy azok
alkalmazására – a jogszabályi feltételek fennállása esetén, a kihirdetett, és 2022. június 30-ig
fennálló veszélyhelyzet megszűnése esetén - 2022. augusztus 01. naptól kerüljön sor.
Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2022. áprilisi szentgotthárdi képviselő-testületi ülés
Felelős: Huszár Gábor elnök/polgármester
Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2022. március 18.
Huszár Gábor
elnök
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1. sz. melléklet

2022. év
1. ÉTKEZTETÉS
A./ Intézményi térítési díj

● Ebéd szállítással:
● Számított intézményi térítési díj: 1.430 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 730 Ft/nap/adag→ Ebéd: 580 Ft
Szállítási díj: 150 Ft
730.- Ft
● Ebéd szállítás nélkül:
● Számított intézményi térítési díj: 1.340 Ft/nap/adag
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 580 Ft/nap/adag
B./ Személyi térítési díj
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A
Sorsz. Jövedelmi sáv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1
- 60000
60001-75000
75001-90000
90001-105000
105001-120000
120001-

B

Ebéd
Ft/adag

C
Kedvezmény
mértéke

D
Szállítás
Ft/alkalom

E
Kedvezmény
mértéke

0
85
310
405
495
535
580

495
270
175
85
45
-

0
10
10
70
95
120
150

140
140
80
55
30
-

A
Sorsz. Jövedelmi sáv

B
Ebéd szállítás nélkül
Ebéd Ft/adag
0
0
1
- 60000
85
60001 - 75000
310
75001 - 90000
405
90001 - 105000 495
105001 -120000 535
120001 580

C
Kedvezmény mértéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

495
270
175
85
45
-

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség
● Ebéd szállítással: 29721,66 Ft
● Ebéd szállítás nélkül: 27966,25 Ft
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2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj:
1 gondozási óra: 2.410 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:
1 gondozási óra: 1.050 Ft/óra
(szociális segítés és személyi gondozás esetén is)
Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:
2.410 Ft/óra
B./ Személyi térítési díj:
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
A
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jövedelmi sáv
0
1
- 60000
60001 - 75000
75001 - 90000
90001 - 105000
105001 - 120000
120001 -

B
Fizetendő térítési díj:
Ft/óra
Gondozás és segítés óradíj
0
300
650
750
850
950
1.050

C
Mentes összeg
750
400
300
200
100
-

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 2.410 Ft/óra.
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 90959,63 Ft

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A./ Intézményi térítési díj:
● Számított intézményi térítési díj: 690 Ft/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Szociálisan rászorultak esetében: 150 Ft/nap
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap
B./ Személyi térítési díj:
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 21116,66 Ft

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
A./ Intézményi térítési díj
1.) Személyi segítés óradíja:
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● Számított személyi segítés óradíja: 10.440 Ft/óra
● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:
1) Szociális rászorultság esetén: 1.050 Ft/óra
2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra
2.) Szállítási kilométerdíj
● Számított szállítási kilométerdíj: 2.080 Ft/km
● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak
1) Szociálisan rászorultak esetében.
● Szállítási kilométerdíj: 180 Ft/km
● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km
● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:
180 Ft/km
2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km
● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 Ft/km
B./ Személyi térítési díj – személyi segítés
Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Szociálisan rászorultak esetén
A
Sorsz. Jövedelmi sáv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0
1
- 60000
60001 – 75000
75001 – 90000
90001 – 105000
105001 – 120000
120001 -

B
Fizetendő térítési díj:
Ft/óra
0
300
650
750
850
950
1.050

C
Mentes összeg
750
400
300
200
100
-

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra
C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 54441,62 Ft

5. NAPPALI ELLÁTÁS
A./ Étkeztetés Intézményi térítési díj
● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1.340 Ft/fő/nap
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:
1) Étkeztetés intézményi térítési díj
● ebéd: 580 Ft/fő/nap
● reggeli: 210 Ft/fő/nap
2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj
● Számított intézményi térítési díj: 6.480 Ft
● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft
B./ Személyi térítési díj:
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Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott
jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.
Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye
A
B
C
D
E
So Jövedelmi sáv
Tartózkodás Mentes Reggeli-Ft/adag
rsz
Ft/nap
összeg Összeg Kedvezmény
mértéke
1. 0
0
0
2. 1
- 60000
20
130
40
170
3. 60001 - 75000
50
100
160
50
4. 75001 - 90000
90
60
180
30
5. 90001 -105000
120
30
195
15
6. 105001-120000 140
10
200
10
7. 120001 150
210
-

F
G
Ebéd-Ft/adag
Összeg Kedvezmény
mértéke
0
85
495
310
270
405
175
495
85
535
45
580
-

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:
Étkezés: 27966,25 Ft
Étkezés nélküli tartózkodás: 134534,91 Ft
Szentgotthárd, 2022. március 18.
Fábián Béláné s.k
Intézményvezető
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2. számú melléklet

VÁLTOZÁSOK – 2022.
1. Étkeztetés
Ebéd szállítás nélkül
565 Ft-ról → 580 Ft-ra

Emelés: 15 Ft – 2,65%

Ebéd szállítással
705 Ft-ról → 730 Ft-ra

Emelés: 25 Ft – 3,54 %

2. Házi segítségnyújtás
1.000 Ft-ról → 1050 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 5 %

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
140 Ft-ról → 150 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 7,14 %

4. Támogató Szolgálat
Személyi segítés
1.000 Ft-ról → 1050 Ft-ra

Emelés: 50 Ft – 5 %

Szállítás
170 Ft-ról → 180 Ft-ra

Emelés: 10 Ft – 5,88%

5. Nappali Idősek Klubja
Reggeli
205 Ft-ról → 210 Ft-ra
Ebéd
565 Ft-ról 580 Ft-ra
Tartózkodás
150 Ft változatlan

Emelés: 5 Ft – 2,43 %
Emelés: 15 Ft – 2,65 %
Emelés: 0 Ft – 0 %

Vásárolt élelmezés
JUST FOOD Kft.
Vásárolt élelmezés ára
Reggeli
Ebéd (normál)
Ebéd (diétás)

2022.01.01-től
515
1.060
1.172

Szentgotthárd, 2022. 03. 17.
Fábián Béláné s.k.
Intézményvezető
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Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása
ELŐTERJESZTÉS
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2022. március 30-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) elsősorban a térítési díjról szóló 147.§ - 148.§. alapján a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell
fizetni.
A fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több
szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell
meghatározni. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a
gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra
(együttesen gondozásra), valamint a gyermekétkeztetésre. A jogszabály a fenntartóra bízza
annak eldöntését, hogy mekkora mértékű térítési díjat határoz meg az adott
bölcsődében.
Az alábbi táblázat az előző évek gondozási díjat fizető és nem fizető létszámait és a befizetett
gondozási díjat tartalmazza.
Beíratott
gyermekek
száma/év

Gondozási
származó
bevétel

díjból
összes

2012
2013
2014

72
72
75

997.730.-Ft
1.698.695.-Ft
2.300.750.-Ft

Gondozási
díjat
fizető gyermekek
száma
/
év
átlagban
51
51
55

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

70
90
91
108
114
98
104

3.323.610.-Ft
3.667.625.-Ft
3.496.495.-Ft
4.780.570.-Ft
4.675.635,- Ft
3.646.175,- Ft
4.831.085,- Ft

36
66
81
88
90
79
72

Fizetés
alól
mentesülő
gyermekek száma
/ év átlagban
21
21
20
34
11
10
20
24
19
28

A 2022. ÉV TERVEZÉSE
A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az
intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2022.
évre (lásd: 1. sz. melléklet).
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Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése ebben az 1. számú mellékletében
részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva különbözete -> elosztva
a férőhelyekkel (jelenleg 68 fő) -> továbbá osztva az ellátási napok számával (230 nap) -> a
szentgotthárdi bölcsődében maximálisan megállapítható intézményi térítési díj: 1.160,Ft/fő/nap.
A Gyvt. 147.§ (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat.
A Gyvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
2018. január 1. időponttól feladatalapú finanszírozás van. A jogszabályi változás, valamint a
gyermeklétszám emelkedés eredménye, hogy a fenntartónak kevesebb összeget kell fordítania
egy gyermek ellátására.
A napi intézményi gondozási térítési díj összege magasabb a tavalyi évben megállapított
összegnél, de a feladatalapú finanszírozás révén több normatíva támogatást kap az intézmény,
így a 2021. évben a bölcsődei szolgáltatás költségének a 80%-át a központi normatív
támogatás fedezi. A TAJ alapú jelentés alapján kapja az intézmény az állami támogatást. Ha a
szülő a gondozási díjfizetési kötelezettség miatt nem, vagy kevesebbet viszi a gyermeket a
bölcsődébe, úgy nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy havi összegétől is
elesik az intézmény (fenntartó) a gyermek havi 10 napnál nagyobb hiányzása esetén. A
kedvezőbb kihasználtság, a nagyobb igénybe vételi hajlandóság érdekében az intézmény
javaslata a következő:
- a gondozási díj továbbra se emelkedjen, azaz maradjon a jövedelemtől függően
legfeljebb 795,- Ft/fő/nap,
- továbbá, ha a gyermek az adott év szeptember 1. után 3. életévét betöltötte,
mentesüljön a gondozási díj fizetése alól.
Szentgotthárdon a gondozási díj összege 2013 óta nem változott. A legmagasabb térítési
díj megfizetése tehát tavaly is összesen 15.900,- Ft/hó/gyermek összeget jelentett.
Az önkormányzat az elmúlt években gondoskodott az intézmény folyamatos fejlesztéséről.
Most kezdődik a bölcsőde újabb fejlesztése: a „SZEOB Tótágas Bölcsődéjének férőhelybővítése” elnevezésű pályázati projekt keretében a meglévő tornaszobát bővítjük és itt új
csoportszoba kerül kialakításra. Új tornaszoba épül bővítményben a hozzá kapcsolódó
kiszolgáló helyiségekkel (játéktároló, sószoba, takarítószer, gyermekmosdó és közlekedő).
Óvodába az adott naptári év augusztus 31-ig a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel
szeptember elsejétől. Akik szeptember elseje után születnek, csak akkor vehetők fel az
óvodába még ebben a nevelési évben, ha van szabad kapacitás az óvodában. Elsődlegesen
akkor fontos, hogy a szülők a 3. életévüket betöltött gyermekeket a bölcsödében tartsák, ha a
gyermek még nem érett meg az óvodai nevelésre és jobbat tesz nekik, ha maradhatnak a több
játékot biztosító intézményben. Másrészt a bölcsődében van férőhely, az óvodák teherbíró
képessége viszont véges, több csoport is a maximum kapacitáson fogadja a gyermekeket, több
csoport indítására pedig személyi feltételek miatt nincs lehetőség. Ezért merült fel ismét
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javaslatként az intézmény részéről, hogy a gondozási díj alól mentesüljön az a gyermek,
aki az adott év szeptember 1. után a 3. életévét betöltötte. Természetesen az ilyen
gyermekek után járó (magasabb) bölcsődei normatíva támogatást is megigényelheti az
intézmény.
A bölcsődei ellátás keretében biztosított nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az
intézményvezető állapítja meg a fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és
a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével – lásd: 2. sz. mellékletben. Az
intézményvezető a személyi térítési díjak összegét az intézményi térítési díjak elfogadását
követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete is tárgyalja ezt az előterjesztést,
javaslatát a Társulási Tanács ülésén ismertetni fogjuk.
A csörötneki minibölcsőde vonatkozásában is megtörténtek a szükséges egyeztetések és
számítások, ez alapján a szolgáltatási önköltséget 1.229,- Ft/nap/gyermek összegre becsülik.
ezt figyelembevéve, a csörötneki tagönkormányzat gondozási díjra vonatkozó javaslatát az
előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2022. évben a
SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított
napközbeni ellátás tekintetében az alábbiakat fogadja el azzal, hogy a 2. számú
mellékletben meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra.
A fenntartó 1.160,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határoz meg azzal, hogy:
- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat és
kedvezményeket 2022. július 01. időponttól alkalmazzák,
- az a SZEOB Tótágas Bölcsődében ellátott gyermek, aki az adott év szeptember 1. után
a 3. életévét betöltötte, mentesüljön a gondozási díj fizetése alól,
- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás
(nettó jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok
képezzék.

2.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2022. évben a
SZEOB Kisvakond Minibölcsőde intézményegység által a gyermekek számára
biztosított napközbeni ellátás tekintetében 1.229,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási
önköltséget határoz meg azzal, hogy ténylegesen a 3. számú mellékletben foglalt
intézményi térítési díjak és kedvezmények kerüljenek rendeletbe foglalásra, illetve azokat
a minibölcsőde megnyitásának időpontjától alkalmazzák.
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Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
Varjuné Molnár Katalin igazgató
Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Kovács Ágnes Eszter pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2022. március 18.

Huszár Gábor
elnök
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2. sz. Melléklet
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2022.
évben: 795,- Ft.
Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):
Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft)
0 – 37.100,37.101 – 50.000.50.001 – 80.000.80.001 – 95.000.95.001 – 110.000.110.001 – 125.000.125.001-

Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap)
0,100.140.250.450.650.795.3. sz. melléklet

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsődék Kisvakond Minibölcsőde
intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2022.
évben: 1000,- Ft.
Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):
Az egy főre jutó nettó jövedelem
(Ft)
1250001110001-125000
95001-110000
80001-95000
50001-80000
0-50000

Az egy főre jutó gondozási díj
(Ft / nap)
1000
850
700
650
500
0
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Tárgy: 2022. évi Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztés

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2022. március 31-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1)
bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérők a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzéseket. Közzétételét illetően a Kbt., illetve a végrehajtási
rendeletei mintadokumentum alkalmazását nem írják elő, illetve a Kbt. a közbeszerzési tervben
szerepeltethető információk, adatok körét nem határozza meg. A Közbeszerzési Hatóság
elnökének tájékoztatója értelmében jogszabályi előírás hiányában elegendő és megfelelő a
közbeszerzés tárgyának, a tervezett eljárás típusának, valamint az eljárás tervezett
megindításának feltüntetése.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, feltéve,
hogy azt a tervben később megfelelően szerepeltette. Ezen túlmenően ajánlatkérő olyan
közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amely nem szerepelt a közbeszerzési tervben, ha előre
nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt merült fel.
Fentieknek megfelelően a Kbt. elfogadási határidőt előíró szabályainak eleget téve a jelenlegi
ismereteink birtokában a Társulás 2022. évi közbeszerzési terve nemleges. A későbbiekben
felmerülő közbeszerzési igény esetén a terv módosítása természetesen az év folyamán
bármikor kezdeményezhető.
Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi
összesített közbeszerzési tervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Szentgotthárd, 2022. március 23.

Huszár Gábor
elnök
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1. számú melléklet
Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
2022. évi közbeszerzési terve

-

A közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási fajtája

-

-

-

-

Időbeli ütemezés
szerződés
az eljárás
teljesítésének
megindításának
várható
tervezett
időpontja
időpontja

-

-

Záradék:
Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a …/2022. sz. határozatával hagyta jóvá.
Szentgotthárd, 2022. március 31.
Huszár Gábor
elnök
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