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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. Törvény 1. melléklet II. 5. pontja szerinti adatok:
II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
1. Közszolgálati feladatok a 2011. évi CXC. törvény alapján (köznevelés)
Közszolgálati feladatok megnevezése és tartalma
a)

Az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig
az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

b)

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza, amely az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik
évfolyam végéig tart és két részre tagolódik:
- az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó, és
- az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső tagozat.

c)

A középfokú nevelés-oktatás szakasza, amely - a kilencedik évfolyamon kezdődik és a
tizenkettedik, szakközépiskola esetében a tizenharmadik évfolyam végén fejeződik be.

d)

Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza, amely az
alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és szakgimnáziumban a
tizenharmadik vagy a tizennegyedik, szakközépiskolában a tizenegyedik, szakiskolában
a kerettantervben meghatározott évfolyamon fejeződik be.

e)

A Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a
középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába
álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a
komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztést
támogató pedagógiai tevékenységgel.

f)

Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket,
fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.

g)

A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok
folytatásához szükséges feltételeket biztosítja, ha a lakóhelyüktől távol tanulók számára
a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez vagy a tanuló testi-lelki
egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt szükséges.

h)

A gyermekétkeztetés, a gyermekek és a tanulók számára a nevelési napokon valamint
az iskola tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási
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intézményekben a déli meleg főétkezés, valamint a tízórai és uzsonna formájában két
kisétkezés, kollégiumban a fentiek mellett reggeli és vacsora.

Igénybevételének rendje:
A köznevelési intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel
kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály vagy egyéb szabályozás
nem utal más hatáskörébe. A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg
Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai
életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az iskola és a kollégium házirendje
állapítja meg az e törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok
gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek
végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait. A
szervezeti és működési szabályzat és a házirend nyilvános.
A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program
szerint folyik. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.
Az egyes (köznevelési) intézmények elérhetőségei és alapdokumentumai az intézmények
honlapján, illetve az alábbi linken találhatóak meg:
http://www.baptistaoktatas.hu/intezmenyek
A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 33.§-ában foglaltak szerint.
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 34. és 36. § foglaltak szerint
A közszolgáltatásért fizetendő térítési díj, tandíj, kedvezmények
A fenntartó által történő térítési díj, tandíj megállapítási szabályai, a szociális alapon adható
kedvezmények feltételeiről szóló szabályzat a fenntartó honlapján található.
http://www.baptistaoktatas.hu/dokumentum/szabalyzatok
A tanulók tájékoztatását az adott nevelési-oktatási évre – az aktualizált térítési/tandíj
összegével, valamint a térítési díj és a tandíj fizetésének a szabályaival kapcsolatban – a
Baptista Szeretetszolgálat EJSz fenntartói szabályzata alapján a nevelési-oktatási intézmény
elkészíti, és saját honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon közzéteszi.
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Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
Az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
vonatkozó paragrafusai alapján a gyermekétkeztetésben fizetendő térítési díjról kiadott
igazgatói határozatot, a közszolgáltatást igénybe vevő családi és szociális körülményeitől
függően, a nevelési-oktatási intézmény elkészíti, és saját honlapján, ennek hiányában a
helyben szokásos módon közzéteszi.

2. Közszolgálati feladatok az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról, és az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályok alapján
Közszolgálati feladatok megnevezése és tartalma
a.) Étkeztetés, mely keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
b.)

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.

c.)

Közösségi ellátások, amely a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott
közösségi alapellátás, valamint alacsonyküszöbű ellátás.

d.)

Támogató szolgáltatás, célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása
révén.

e.)

Utcai szociális munka, melynek keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó
hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség
esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó
intézkedés megtételét.

f.)

Nappali ellátás, mely hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő
idősek, fogyatékos, illetve autista személyek, pszichiátriai, szenvedélybetegek részére
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra és az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére.

g.)

Idősek otthona, amelyben meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
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h.)

Rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását,
illetve helyreállítását szolgálja.

i.)

Lakóotthon, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának
és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

j.)

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi
időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.

k.)

Támogatott lakhatás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási
képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartását biztosítja.

Igénybevételének rendje:
A szociális intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel
kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály vagy egyéb szabályozás
nem utal más hatáskörébe. Az intézmények működésére, belső és külső kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a Szakmai programjuk, a Szervezeti és Működési Szabályzatuk
(továbbiakban: SZMSZ), és a Házirendjük határozza meg.

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke:
Az intézményi térítési díjat fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az erről készült
Szabályzatot megküldi az intézmények részére. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
térítési díjat kell fizetni. A támogató szolgálat kivételével a szociálisan nem rászorult személy
esetében ezt az összeget fenntartó szabadon állapítja meg. A kötelezett által fizetendő térítési
díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt
a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.
Térítésmentesen kell biztosítani a népkonyhán történő étkeztetést, a közösségi ellátásokat, az
utcai szociális munkát, a hajléktalan személyek részére a nappali ellátást és az éjjeli
menedékhelyen biztosított ellátást. Támogatott lakhatás esetén külön meghatározásra kerül a
lakhatási szolgáltatás és az igénybe vett szolgáltatási elemekért fizetendő térítési díj. A
bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő összeget úgy kell megállapítani, hogy
részére költőpénz biztosítható legyen.
A térítés köteles szolgáltatások esetében a fizetendő díj nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltség egy főre jutó összegét.
Az egyes (szociális) intézmények elérhetőségei és alapdokumentumai az intézmények
honlapján, illetve az alábbi linken találhatóak meg:
http://szocialis.baptistasegely.hu/intezmenyek
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A közszolgáltatásért fizetendő díjból adott kedvezmények:
Fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
Szociálisan rászorult személy esetében az intézményvezető dönt a csökkentés mértékéről,
vagy a teljes térítési díj elengedéséről.
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