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Előterjesztés 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. február 24-i ülésére 

 

Tárgy: A Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2015. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

      

   

1. Városi Gondozási Központ   

Támogatás ért.műk.kiad EU - 644 e/Ft -  

Támogatás ért.műk.kiad ÁH belülre 644 e/Ft  

   

2. Társulás   

Intézményfinanszírozás - 33 323 e/Ft  

Tartalék 33 323 e/Ft  

   

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2015. évi 

költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi 

költségvetésről szóló 1/2015. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 569 271 e/Ft-ban 

állapítja meg.  

2. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 569 271 e/Ft-ban 

állapítja meg.  

3. A határozat egyebekben nem változik. 

4. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2016. február 8. 

                                          Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 
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1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2015. évi költségvetésének módosítása 

 

 

I. A határozat hatálya 

 

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a Társulás 

által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

569 271 e/Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

569 271 e/Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza 

Intézményi működési bevétel  54 462 e/Ft 

Támogatásértékű bevétel        445 036 e/Ft 

Pénzmaradvány                         69 773 e/Ft 

 

569 271 e/Ft 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

1.2. és 3.sz. melléklet 

Személyi juttatások     274 154 e/Ft 

Munkaadót terhelő jár.  79 738 e/Ft 

Dologi kiadások           136 413 e/Ft 

Ellátottak pbeni                  110 e/Ft 

Támért műk kiad             6 821 e/Ft 

Tartalék                          62 604 e/Ft 

559 840 e/Ft  

4. Felhalmozási kiadások összesen 

1. ,2. és 3/a. sz. melléklet 

9 431 e/Ft 

5. A határozat egyebekben változatlan 
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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. február 24-i ülésére 

 

Tárgy: A Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az önkormányzati társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg, amely 

meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.  Az Áht-val összhangban készítettük elő 

elfogadásra a Társulás 2016. évi költségvetési határozat tervezetét. 

 

A költségvetési tervezetet meghatározó alapelvek, keretek: 

 

Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük, és az 

előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat készítettük el.  

 

Költségvetési határozat-tervezetünkben, ill. annak mellékleteként csatolt táblázatokban 

bemutatásra kerülnek a Társulás több éves kihatással járó feladatai. A több éves kihatással járó 

döntések számszerűsítését tartalmazó határozattervezet melléklet (9. számú melléklet) nemleges. 

Külön táblázatban mutatjuk be a Társulás hitelterheit. (8. számú melléklet)   

 A költségvetési határozathoz mellékeljük a Társulás közvetett támogatásait bemutató táblázatot. 

(10. számú melléklet) 

A Társulás Európai Uniós projektekben való részvétele táblázatban mutatjuk be a projektek 

bevételeit támogató szervezetenként, ill. támogatásonként és önerő megbontásban, valamint 

kiadásait, évenként és összesen bontásban.  (7. számú melléklet) 

Elkészítettük és a költségvetési határozat-tervezetünkhöz mellékeltük az Áht. 23.§, és 24.§-ban, 

valamint az Ávr. 24. §, és 28.§-ban előírt mérlegeket, kimutatásokat. 

Bemutatjuk és az előterjesztéshez - az Áht. 29.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel – 

határozati javaslatban rögzítjük a Stabilitási törvény végrehajtási rendeletében meghatározott 

önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit – középtávú tervezés. 

(12. számú melléklet) 

 

A Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak alapján 

érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében 

működési forráshiány nem tervezhető. 

A stabilitási törvény) 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást minden, az 

önkormányzat év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni kell, akkor is, ha azok 

nem engedélykötelesek.  

Erről a határozati javaslat 2. pontjában kell dönteni. 

 

A jogszabályi előírások szerinti előirányzat-felhasználási tervet is csatoljuk. (8/a) 

 

A költségvetési táblák 13. sz. melléklete tartalmazza a települési fizetési kötelezettségeket feladat 

ellátásonként. Felhívom a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy az önkormányzatoknak nyújtott 

feladatalapú támogatás felhasználása kötött, melyet az Államkincstár szigorúan ellenőriz.  
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A januári benyújtott tervezethez képest a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

finanszírozása nőtt 1 fő szociális asszisztens költségeivel március 1-től 2 149 e/Ft-tal. A 

SZEOB Csillagvirág Óvoda költségvetése változott a település kérésére. 

 

Ezen változtatással Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését 

467 161 e/Ft bevételi, s ugyanannyi kiadási főösszeggel terveztük. Ezen rendkívül takarékos 

tervezés eredményeképpen Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési 

mérlege egyensúlyban van.  

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az az előterjesztést megvitatni, és a 2016. évi Társulási 

költségvetési határozatot meghozni szíveskedjen.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére 

tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit 12. 

számú melléklete szerint határozza meg.  

2.) A Társulási Tanács 2016. évben előzetes adatszolgáltatást adósságot keletkeztető 

ügylethez kérelmet NEM nyújt be. 

3.) A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetési határozatát az 1. számú melléklet 

szerint / a következő módosításokkal fogadja el:  

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

 

Határidő : azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

     Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2016. február 8. 

 

 

         Huszár Gábor 

              elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Határozat 
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Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2016. évi költségvetéséről 

 

 

I. A határozat hatálya 

 

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a Társulás által 

fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

6. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

467 161 e/Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének 

kiadási főösszege 

467 161 e/Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1-2. sz. melléklet tartalmazza.  

7. Bevételi főösszeg forrásait a 5..sz. melléklet tartalmazza 

Intézményi működési bevétel      44 759 e/Ft 

Támogatásértékű bevétel           422 402 e/Ft 

467 161 e/Ft 

8. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

3. sz. melléklet 

Személyi juttatások              269 884 e/Ft 

Munkaadót terhelő jár.           80 738 e/Ft 

Dologi kiadások                    107 322 e/Ft 

Támért műk.c.tám.                  1 833  e/Ft 

459 777 e/Ft  

9. Felhalmozási kiadások összesen 

4. sz. melléklet 

    7 384 e/Ft 

10. A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot képzett: 0 e/Ft (céltartalékot).  

11. A Társulás engedélyezett létszámát a 11. sz. melléklet határozza meg. 

12. Az önkormányzatok intézményi támogatás összegét a 13. sz. melléklet tartalmazza. 

13. A Társulás 2016. évi költségvetésében Európai Uniós projekt tervezésére nem került sor. 

(7. sz. melléklet)   

14. A 8. sz. melléklet a hitelteher bemutatása (a Társulásnak nincs hiteltartozása). 

15. A Társulás 2016. évi költségvetése több éves kihatással járó kiadásokat nem tartalmaz. (9. 

sz. melléklet)  

16. A Társulás 2016. évi költségvetése közvetett kiadásokat nem tartalmaz. (10. sz. melléklet)  

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

1. Az  Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatala által látja el. 

2. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. 

4. A Társulási Tanács az államháztartási törvény 34.§ bekezdése alapján jóváhagyott kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a Társulási Tanács elnökére ruházza. 

5. A 4.) pontban foglalt átcsoportosításról az érintettek – a Társulási Tanács elnöke 

koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő Társulási Tanács ülésén kötelesek 

beszámolni. A költségvetési határozat módosítására a Társulási Tanács elnöke ezzel 

egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 

6. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok elosztásáról – ha érdemi döntést 
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igényel – a Társulási Tanács dönt a Társulási Tanács elnökének előterjesztésében, a 

költségvetési határozat egyidejű módosításával. 

7. A 6) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési határozat 

módosításáról a Társulási Tanács negyedévente dönt. 

8. A Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes 

kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem 

szereplő kiadásokat is teljesíthet maximum 100.000 Ft értékben. 

9. A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal 

kapcsolatban a munkaszervezet vezetőjének véleményét kikérni. Ennek során be kell 

mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat Társulásra háruló egyszeri, illetve 

folyamatos költségigényét. A jegyző véleménye alapján a pályázathoz szükséges önerő 

biztosításáról a Társulási Tanács dönt. 

         A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 

rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi költségvetés 

terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Társulási Tanács előzetes engedéllyel vállalhatnak 

kötelezettséget. 

A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag a 

Társulási Tanács előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

10. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás és intézményei számlavezető 

pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Nyugat-dunántúli 

Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. Az intézmények finanszírozása a „kiskincstár” 

keretében a számlavezető pénzintézet útján, megállapodás alapján történik. 

11.  A 2015. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az 

alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási 

díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám 

csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra kerül, 

b) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a 

meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa elvonásra kerül, 

c) A fenti pontok alapján elvonásra kerülő összeggel a 2015. évi költségvetési 

előirányzatok zárolásra kerülnek és a fenntartó (Társulás) által az önkormányzatoktól 

igényelt támogatást ezen összeggel csökkenti. 

 

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

A költségvetés végrehajtását a munkaszervezet vezetője köteles ellenőrizni, illetve eseti ellenőrzési 

feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján, vagy szükség esetén elrendelni. Az ellenőrzés 

tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat tervezet előterjesztésekor 

köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni. 

 

Ezen határozat rendelkezéseit 2016. január 01. időponttól kell alkalmazni. 

 

                   Dr. Dancsecs Zsolt                                                Huszár Gábor 

                            jegyző                                                               elnök 
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B E S Z Á M O L Ó 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 2016. február 24-i ülésére 

             

Tárgy:  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárdon működő intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. és az intézmény szakmai programjában meghatározott célok, feladatok 
alapján végezte tevékenységét 2014-ben is. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2005. július 01. időpont óta biztosítja kistérségi 
szinten a családsegítést és a gyermekjóléti ellátást, melynek keretében – összehangolva a 
gyermekeket ellátó egészségügyi és köznevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – 
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat is ellát. A Szolgálat határozatlan idejű 
működési engedéllyel rendelkezik, a kistérségben dolgozó területileg illetékes munkatársak 
megfelelő szakmai végzettséggel, tudással és kompetenciákkal rendelkeznek. A Szolgálat a 
működési engedélyhez szükséges minimum 8 státusszal rendelkezik, melyből jelenleg 7 betöltött 
és az üres álláshely betöltése folyamatban van. 

 

A Szolgálat a szoros értelemben vett családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás mellett egyéb, 
kapcsolódó prevenciós és más programokat is rendszeresen megvalósít Szentgotthárdon és a 
térségben (lásd: játszóház, nyári gyermektábor, csoportfoglalkozások, Ifjúsági Körút, gyermekek 
iskolai felkészítése - korrepetálása, iskolakezdési akció, ingyenes ruhaosztás, Házhoz megy a 
Mikulás, tartós élelmiszer adományok gyűjtése stb. ) 

 

A CSALÁDSEGÍTÉSRŐL:  

 

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretein belül  a rászoruló, 
nehézségekkel  küzdő személyeknek/családoknak segítséget nyújt, élethelyzetük megoldása 
vagy jobbítása érdekében.  

A családsegítéshez való hozzáférést valamennyi települési önkormányzatnak biztosítania kell, a 
2000 fő feletti önkormányzatoknak pedig kötelező biztosítani a családsegítést. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 
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A Szolgálat  szakmai munkája során biztosítja: 

 az ügyintézési nehézségek könnyítését, 
 az anyagi problémák megoldásának segítését – javaslat munkahely keresés, 

támogatási, ellátási formák igénybevételére, 
 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 
 a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,  
 a munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a 

fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

 

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSRÓL: 

 

A Gyvt. 39. § (1) bekezdése írja le a gyermekjóléti szolgáltatás fogalmát. E szerint a 

gyermekjóléti szolgáltatás olyan  tevékenységek, eszközök és intézmények együttese, amely a 

gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a 

családban történő nevelését, veszélyeztetettség megelőzését illetve megszüntetését, valamint a 

családjából már kiemelt gyermeknek a saját családba történő visszahelyezését célozza, és ezek 

által biztosítja a gyermekek számára azt a védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya 

indokol.  

A gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevétele  önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel 

lehetséges. 

Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 
működtetése, ezen belül a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A (2) bekezdés kimondja, hogy 
a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot 
működtetni.  

 

Az intézmény elkészítette a 2015. évi beszámolóját, mind a családsegítésre, mind a 
gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan Szentgotthárdra , valamint a  
településekre/önkormányzatokra külön-külön . 

Az elkészített anyag terjedelme miatt nem csatolható, ezért külön Szentgotthárd 
vonatkozásában és  külön a térségi települések vonatkozásában az alábbi linken olvashatók: 

http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegi-eroforrasok/szentgotthard-
es-tersege-onkormanyzati-tarsulas/dokumentumok.html  

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot , hogy az előterjesztést megtárgyalni és  a beszámolót 

elfogadni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

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

Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja / az 

alábbi kiegészítéssel fogadja el: ………………………………………………………………... 

Határidő:  azonnal 

Felelős :    Huszár Gábor elnök 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

 

 

Szentgotthárd, 2016. február 10. 

 

                             Huszár Gábor  

                          elnök 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

 Társulási Tanácsának 2016. február 24-i ülésére 

 

Tárgy: A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd alapító okiratának módosítása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd  intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a 

Tisztelt Társulási Tanácshoz (1. sz. Melléklet). 

 

A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. ( XII. 29. ) NGM rendelet 

(a  továbbiakban: NGM rendelet ) módosításáról szóló 44/2015. ( XII. 30. ) NGM rendelet. Az  

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31. ) 

Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törzskönyvi 

nyilvántartást vezető szerv az NGM rendelet 2016. január 1-jével bekövetkezett változása miatt  

szükségessé teszi az intézmény Alapító Okiratának  változtatását is.  

 

A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 2. és 3. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási  

Központ Szentgotthárd Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  elnök 

               törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs Erőforrások vezető 

 

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

Központ Szentgotthárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az 

előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  elnök 

               törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások vezető 

 

Szentgotthárd, 2016. február 02. 
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                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                                 elnök 

 

 

 

 
 

1. számú melléklet 
Városi Gondozási Központ  
9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 
Tel.: 94/554-168, 554-169. 
E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 
 

 

Üsz.: 50-1/2015. 

 

     Tárgy: Alapító okirat módosítás iránti kérelem 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
Domiter Judit 
Intézményi ügyintéző 

 

 

Tisztelt Domiter Judit! 

 

A 2016. január 25-én kelt e-mail üzenetére hivatkozással a Városi Gondozási Központ           - a 

pénzügyi irodával történt előzetes egyeztetést követően, kormányzati funkciószám változás miatt 

- kéri alapító okirata  módosítás iránti kérelmét a fenntartó elé terjeszteni az alábbiak szerint: 

 

Jelenlegi kormányzati funkció: 

102030     Idősek, demensek, betegek nappali ellátása  

Módosítást követően: 

102031     Idősek nappali ellátása 

 

Szentgotthárd, 2016. január 27. 

 

       

Tisztelettel: 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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Fábián Béláné sk.  

Intézményvezető  

 

 

2.sz. Melléklet 

 
Okirat száma:       /2016. 

Módosító okirat 
A Városi Gondozási Központ  Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  által 2013. 
augusztus  15. napján  kiadott, 1676/2015.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény , valamint a  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának ……/2016.  számú határozatára figyelemmel  a következők szerint 
módosítom: 

1. Az Alapító  Okirat 2.2.1. pontja az alábbira módosul: 

2.2.1.megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

1. Az Alapító Okirat  4.4 pontjában a kormányzati funkciók az alábbiakra módosulnak: 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

6 101143 Pszichiátriai betegek  közösségi alapellátása 

7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

8 102030 Idősek, demensek, betegek nappali ellátása 

9 102031 Idősek nappali ellátása 

10 107051 Szociális étkeztetés 

11 107052 Házi segítségnyújtás 

12 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Szentgotthárd, 2016. február …. 

P.H. 

                                                                                   Huszár Gábor  elnök 

3.sz. Melléklet 
Okirat száma:          /2016. 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városi Gondozási 
Központ Szentgotthárd alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Városi  Gondozási Központ Szentgotthárd 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd , Széll Kálmán tér 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Városi Gondozási Központ 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.2. megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa 

3.1.3. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás 
3.2.2. székhelye  :      9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális alapellátás 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
881000 idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 

nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 Az 1993. évi III. törvény 57.§ (1) bek. alapján kötelezően ellátandó feladatként szociális 

étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali idősek klubját; önként vállalt feladatként 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai 

alapellátást működtet. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

6 101143 Pszichiátriai betegek  közösségi alapellátása 

7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

8 102031 Idősek nappali ellátása 

9 107051 Szociális étkeztetés 

10 107052 Házi segítségnyújtás 

11 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

    Szentgotthárdi Kistérség  közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
           Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási  

           Tanácsa pályázat útján nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke  

           gyakorolja. 

 



 
15 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  

törvény 

2 megbízási jogviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

3 vállalkozási szerződés 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

4 közfoglalkoztatotti jogviszony 2011. évi CVI. törvény 

 Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. augusztus 15. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Városi 
Gondozási Központ Szentgotthárd 2016. február ….. napján kelt, 2016.  ………… napjától 
alkalmazandó …../2016 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

 

 

Kelt: Szombathely, 2016. február …… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati  Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. február 24-i ülésére 

 

Tárgy: Gondozási Központ intézményi térítési díj, valamint szakmai program módosítási 

kérelme  

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd intézményvezetője a mellékelt kérelmekkel fordul a 

Tisztelt Társulási Tanácshoz. 

 

1./ 2016. január 01-től átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és – azon belül - 

két tevékenységi kör került kialakításra: a szociális segítés és a személyi gondozás (lásd: 1. 

sz. melléklet). A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.  63. § 

határozott az alábbiak szerint: 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. § (1) bek 

alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 

térítési díjat kell fizetni. A házi segítségnyújtás szakmai tartalmának módosításával 

összefüggésben módosultak a térítési díjra vonatkozó szabályok is. A személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 12. 

§ alapján „a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési 

díjából tevődik össze”.  A 3. § (1) b) pontja meghatározza, hogy az intézményi térítési díjat és a 

személyi térítési díjat „házi segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra 

vonatkozó – gondozási órára vetítve kell meghatározni.”  

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évben az 

intézményi térítési díjakat a 8/2015. számú Társulási Tanácsi határozatával fogadta el és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelete foglalta rendeletbe. Házi segítségnyújtás vonatkozásában a fenntartó által elfogadott 

intézményi térítési díj: 1000,- Ft/óra volt. A jogszabályi változások következtében 2016. január 

01-jétől szükségessé válik a fenntartó részéről a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának 

az alábbiak szerinti meghatározása: 

 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 

- szociális segítés intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

- személyi gondozás intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

 

Ez a változás tehát nem jár a térítési díj emelkedésével, a jövedelemsávok szerinti személyi 

térítési díjak is változatlanul maradnak a tavaly rendeletbe foglaltakhoz képest.  

 

A fent említett jogszabályi változtatás teszi szükségessé, hogy a január 01. időponttól április 30. 

időpontig újbóli meghatározásra kerüljenek az intézményi térítési díjak. 

 

2./ A Városi Gondozási Központ vezetője azzal a kérelemmel fordul a fenntartó Társulási 

Tanácshoz, hogy a 22/2013. számú Társulási Tanácsi határozat 2. pontja alapján jóváhagyott 
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Étkeztetés és Házi segítségnyújtás szakmai programját módosítani szíveskedjen (lásd: 2. sz. 

melléklet). 

 

A szakmai program módosításának indoka: 

- 2016. január 01-től átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi 

kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. 

- A házi segítségnyújtás szakmai tartalmának módosításával összefüggésben módosultak a 

térítési díjra vonatkozó szabályok is. 

- 2016. január 01-től módosultak a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott támogatásra jogosító házi segítségnyújtás tevékenységei és 

résztevékenységei, amit az 1/2000. SZCSM rendelet 5. számú melléklete tartalmaz. 

 

A fenti módosítások a Szakmai Program Mellékletét tartalmazó Megállapodás a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmény alapszolgáltatásáról szóló dokumentum módosítását is 

megköveteli (lásd: 3. sz. melléklet). 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, mivel azonban a Társulási Megállapodás 

alapján a Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

Szentgotthárd Város Önkormányzata alkot rendeletet, a fenntartó jóváhagyását követően – 

rendeletet 2015. márciusában Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete alkot. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a módosításokat 

jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi 

Gondozási Központ Szentgotthárd intézményében 2016. január 01. időponttól 2016. április 

30. időpontig a házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az alábbiak szerinti határozza 

meg azzal, hogy a megváltozott térítési díjakat Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete foglalja rendeletbe. 

 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : 

- szociális segítés intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

- személyi gondozás intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2016. márciusi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

2.) A Társulási Tanácsa a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd – Étkeztetés és Házi 

segítségnyújtás Szakmai Programjának módosítását a 2. sz. és 3. sz. melléklet szerint 

jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős  :  Huszár Gábor elnök 

               Fábián Béláné intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2016. február 16. 
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         Huszár Gábor  

              elnök 

 

1. számú melléklet 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

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

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

 

 

Üsz.: 57-1/2016. 

 

     Tárgy: Házi segítségnyújtás – intézményi térítési díj  

módosításának kérelme 

 

 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsa 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

 

2016. január 01-től átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi kör 

került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (2), (3), (4) 

bekezdései alapján: 

„ (2) A Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. 

(3) Szociális segítés keretében biztosítani kell 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában 

történő segítségnyújtást. 

(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását 

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését 

c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.” 

(Megállapította: 2015. évi CXXXIII. törvény 7. §-a.) 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114. § (1) 

bekezdése alapján, ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.” 

A házi segítségnyújtás szakmai tartalmának módosításával összefüggésben módosultak a 

térítési díjra vonatkozó szabályok is. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) 

Korm. rendelet  

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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- 12. § alapján „ a házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás 

térítési díjából tevődik össze.  

- 3. § (1) b) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat „házi 

segítségnyújtás esetén – szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó – gondozási 

órára vetítve kell meghatározni.”  

(Megállapította a 419/2015.(XII.23.) Korm. rendelet 1. §-a és 3. §-a) 

Az előzőekben leírt jogszabályi változások következtében 2016. január 01-től szükségessé 

válik a fenntartó részéről a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának az alábbiak 

szerinti módosítása: 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  

- szociális segítés intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

- személyi gondozás intézményi térítési díja: 1000,- Ft/óra 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évben az 

intézményi térítési díjakat a 8/2015. számú Társulási Tanácsi határozatával fogadta el és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelete foglalta rendeletbe. 

Házi segítségnyújtás vonatkozásában a fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 1000,- 

Ft/óra volt. 

 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 

jelentési rendszerről szóló 415/2015.(XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján „Az 

országos jelentési rendszerbe – a megállapítást, illetve a módosítást követő nyolc napon belül – 

valamennyi, az Szt. vagy a Gyvt. alapján térítési díj – köteles szolgáltatás esetén be kell jelenteni 

az intézményi térítési díjat és annak változását, ideértve az engedélyes által nyújtott 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díját is.” 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2016. február 12. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Fábián Béláné 

Intézményvezető 
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2.sz. Melléklet 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

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

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

Üsz.: 58-1/2016. 

 

Tárgy:   Szakmai program módosításának 

jóváhagyási kérelme 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa 

9700 Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 
 

 

Tisztelt Cím! 

 

A csatolt melléklet alapján kérem az alábbi szakmai program módosítását jóváhagyás céljából a 

fenntartó elé terjeszteni. 

 

1. Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai programja – 2013. 4. számú módosítása 

3.1. sz. melléklet – Megállapodások 

3.1.2. sz. melléklet – Megállapodás házi segítségnyújtás igénybevételére 

 

A szakmai program mellékletét képező megállapodás módosításának indoka: 

 

2016. január 01-től átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi kör 

került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. 

(Megállapította: 2015. évi CXXXIII. törvény 7. §-a.) 

A házi segítségnyújtás szakmai tartalmának módosításával összefüggésben módosultak a 

térítési díjra vonatkozó szabályok is. 

(Megállapította a 419/2015.(XII.23.) Korm. rendelet 1. §-a és 3. §-a) 

 

2016. január 01-től módosultak a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

támogatásra jogosító házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei, amit az 1/2000. 

SZCSM rendelet 5. számú melléklete tartalmaz. 

Megállapította az 55/2015.(IX.30.) EMMI rendelet 21.§ (1) bekezdése. 

 

 

Szentgotthárd, 2016. február 15.  

 

 

      Tisztelettel:  

 

 

         Fábián Béláné  

         Intézményvezető  

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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1. Étkeztetés és Házi segítségnyújtás Szakmai programja – 2013. 4. számú módosítása 

 

     3.1. sz. melléklet – Megállapodások 

     3.1.2. sz. melléklet – Megállapodás házi segítségnyújtás igénybevételére 

 

EREDETI MÓDOSÍTOTT 

mint ellátást igénybe vevő között házi 

segítségnyújtás keretén belül történő 

gondozási-ápolási szolgáltatás 

igénybevételére, az alábbiak szerint. 

 

Az intézmény alapszolgáltatás keretében házi 

segítségnyújtást biztosít: 

 a Városi Gondozási központ 

intézményvezetője által megállapított 

gondozási szükséglet alapján 

mint ellátást igénybe vevő között házi 

segítségnyújtás keretén belül történő 

segítési,  gondozási-ápolási szolgáltatás 

igénybevételére, az alábbiak szerint. 

 

Az intézmény házi segítségnyújtás keretében 

szociális segítést és / vagy személyi gondozást 

biztosít: 

  a Városi Gondozási Központ 

intézményvezetője és a háziorvos 

szakvéleménye által megállapított 

gondozási szükséglet alapján   

4. A házi segítségnyújtás módja: A házi 

segítségnyújtás keretében a gondozási 

tevékenységek közül az intézmény az alábbi 

szolgáltatásokat nyújtja: 

 az ellátást igénybevevővel segítő 

kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

 az orvos előírása szerinti alapvető 

gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

 segítségnyújtás a személyi és 

lakókörnyezeti higiéné 

megtartásában, 

 közreműködés az ellátást igénybe 

vevő háztartásának vitelében 

(bevásárlás, takarítás, mosás, meleg 

étel biztosítása), 

 segítségnyújtás az ellátást 

igénybevevőnek a környezettel való 

kapcsolattartásában, 

 segítségnyújtás az ellátást 

igénybevevőt érintő veszélyhelyzet 

kialakulásának megelőzésében, a 

kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában, 

 részvétel az egyéni és csoportos 

szabadidős, foglalkoztató és 

rehabilitációs programok 

szervezésében, 

 az ellátást igénybe vevő segítése a 

számukra szükséges szociális 

ellátásokhoz való hozzájutásban, 

 szükség esetén a bentlakásos szociális 

intézménybe történő beköltözés 

segítése, 

 egyéb: 

    Milyen típusú és milyen gyakoriságú 

4. A házi segítségnyújtás módja: A házi 

segítségnyújtás keretében az intézmény az 

alábbi tevékenységeket nyújtja: 

 

 Szociális segítés 

(melyhez az alacsony szükséglet kielégítését 

szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható 

tevékenységek tartoznak) 

 Személyi gondozás 

(amelynek keretében „intenzív” szükségletet 

kielégítő gondozási tevékenységek és az 

ápolói kompetenciának megfelelő ápolási 

feladatok végezhetőek a megfelelő szociális 

vagy egészségügyi szakképesítés 

birtokában) 

 

   A házi segítségnyújtás tevékenységei és 

résztevékenységei 

(az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 5. számú 

melléklete alapján) 

Szociális segítés keretében: 

 A lakókörnyezeti higiénia 

megtartásában való közreműködés 

körében: 

Takarítás a lakás életvitelszerűen használt 

helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben), mosás, 

vasalás. 

 A háztartási tevékenységben való 
közreműködés körében: 

Bevásárlás (személyes szükséglet 

mértékében), -segítségnyújtás ételkészítésben 

és az étkezés előkészítésében, -mosogatás, -

ruhajavítás, -közkútról, fúrtkútról vízhordás, -
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segítséget igényel:  

o segítés a napi tevékenységek 

ellátásában:  

o Bevásárlás, gyógyszerbeszerzés:  

o Személyes gondozás :  

o Egyéb, és pedig:  

 

Az intézmény a felsoroltak közül az 

egyéni szükségleteknek megfelelően a 

gondozási tervben szabályozott módon 

biztosítja a házi segítségnyújtást. 

 

tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés 

beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb 

szakmai kompetenciát igényel), -télen hó 

eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás 

bejárata előtt, -kísérés. 

 Segítségnyújtás veszélyhelyzet 
kialakulásának megelőzésében és a 

kialakult veszélyhelyzet elhárításában 

 Szükség esetén a bentlakásos szociális 

intézménybe történő beköltözés 

segítése 

Személyi gondozás keretében: 

 Az ellátást igénybe vevővel segítő 
kapcsolat kialakítása és fenntartása 

körében: 

Információnyújtás, tanácsadás és mentális 

támogatás,- családdal, ismerősökkel való 

kapcsolattartás segítése, - az egészség 

megőrzésére irányuló aktív szabadidős 

tevékenységben. való közreműködés,- 

ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 

 Gondozási és ápolási feladatok 
körében: 

Mosdatás,-fürdetés, -öltöztetés, -ágyazás, 

ágyneműcsere, -inkontinens beteg ellátása, 

testfelület, tisztítása, kezelése,- haj, arcszőrzet 

ápolás, -száj, fog és protézis ápolás, -

körömápolás, bőrápolás, -folyadékpótlás, 

étkeztetés (segédeszköz nélkül), -mozgatás 

ágyban, -decubitus  megelőzés, -felületi 

sebkezelés, -sztómazsák cseréje, -gyógyszer 

kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés 

monitorozása, -vérnyomás és vércukor 

mérése, -hely- és helyzetváltoztatás segítése 

lakáson belül és kívül, -kényelmi és 

gyógyászati segédeszközök beszerzésében 

való közreműködés, -kényelmi és gyógyászati 

segédeszközök használatának betanítása, 

karbantartásában való segítségnyújtás, -a 

háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia 

követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig). 

6. Az intézményi térítési díjat a fenntartó 

állapítja meg, évente legfeljebb két 

alkalommal. 

 

A házi segítségnyújtás intézményi 

térítési díja:  1 000 Ft/óra 

Az egy főre jutó havi szolgáltatási 

önköltség:  51 965,27- .Ft 

 

A fizetendő személyi térítési díj 

összegéről és azok változásairól a 

6. Az intézményi térítési díjat a fenntartó 

állapítja meg, évente legfeljebb két 

alkalommal. 

 

A házi segítségnyújtás intézményi 

térítési díjai:  

 Szociális segítés intézményi térítési 

díja :  ……………………Ft/óra 

 Személyi gondozás intézményi térítési 
díja :  ……………………Ft/óra 
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Gondozási Központ Vezetője a 

szolgáltatás biztosításának 

megkezdése előtt írásban értesíti az 

ellátottat, vagy a térítési díj fizetésére 

kötelezett személyt. 

 

   

Az Ön által 

 házi segítségnyújtás 

keretében igénybevett 

gondozási díj óránként:                          

Ft. 

 

 

Az egy főre jutó havi szolgáltatási 

önköltség:  ………………..- .Ft 

 

A fizetendő személyi térítési díj 

összegéről és azok változásairól a 

Gondozási Központ Vezetője a 

szolgáltatás biztosításának megkezdése 

előtt írásban értesíti az ellátottat, vagy a 

térítési díj fizetésére kötelezett személyt. 

  

Az Ön által házi segítségnyújtás keretében 

igénybevett : 

 

 Szociális segítés személyi térítési 

díja : ……………………Ft/óra 

 Személyi gondozás személyi térítési 

díja ………………………ft/óra 

--------- A 2015. évi CXXXIII. törvény által előírt 

gondozási szükséglet megállapítását 

tartalmazó értékelő adatlap másolata e 

megállapodással egyidejűleg átadásra került. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. Melléklet 

3.1.2. sz. melléklet – Házi segítségnyújtás Megállapodás                 Módosított 

 

 

Városi Gondozási Központ    Nyilvántartási sz: ………….. 

9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1. 

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

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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M E G Á L L A P O D Á S  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény alapszolgáltatásáról 

 

amely egyrészről létrejött a Városi Gondozási Központ (9970 Szentgotthárd, Arany J .u. 1.), 

képviseletében eljár Fábián Béláné intézményvezető, mint ellátást nyújtó szociális 

szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről 

 

a./ mint az ellátást igénybe vevő 

 

b./ mint az ellátást igénybe 

vevő törvényes képviselője 

 

- név:  - név:  

- leánykori név: - leánykori név:  

- születési hely:    - születési hely:  

- születés időpontja:. - születés időpontja:  

- anyja neve :  

 
- anyja neve:  

- lakcíme: 

- tart. helye:  
- lakcíme: 

- személyi ig. sz.  - személyi ig. sz.:  

- TAJ szám:   - telefonszám:  

- telefonszám:  - mobilszám:  

- nyugd. Törzsszáma :   

- legközelebbi hozzátartozó elérhetősége:  

 

     

 

 

 

 

mint ellátást igénybe vevő között házi segítségnyújtás keretén belül történő segítési,  

gondozási-ápolási szolgáltatás igénybevételére, az alábbiak szerint. 

 

Az intézmény házi segítségnyújtás keretében szociális segítést és / vagy személyi gondozást 

biztosít: 

  a Városi Gondozási Központ intézményvezetője és a háziorvos szakvéleménye által 

megállapított gondozási szükséglet alapján   

Megállapított gondozási szükséglet:  ….… óra / nap, de az ellátott igénye, szociális 

helyzete és szóbeli tájékoztatása alapján, a megállapított gondozási szükségletnél 

esetlegesen kevesebb napi/összevontan heti óraszám is igénybe vehető    

 

1. A házi segítségnyújtás igénybevételének kezdő időpontja:    

 

2. A házi segítségnyújtás biztosításának időtartama: 

 határozatlan időtartamra 

 határozott időtartamra: 

3. A házi segítségnyújtás formája: A szolgáltatást az igénybevevő önálló életvitelének 

fenntartása érdekében – fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek 

megfelelően az igénybevevő lakásán a Gondozási Központ, hivatásos szociális gondozó 

által biztosítja. 

 

4.  A házi segítségnyújtás módja: A házi segítségnyújtás keretében az intézmény az alábbi 

tevékenységeket nyújtja: 

 

 

 Szociális segítés 
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(melyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható 

tevékenységek tartoznak) 

 Személyi gondozás 

(amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az 

ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális 

vagy egészségügyi szakképesítés birtokában) 

 

 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei 

(az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 5. számú melléklete alapján) 

 

Szociális segítés keretében: 

 A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 
Takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben), mosás, vasalás. 

 A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 
Bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), -segítségnyújtás ételkészítésben és az 

étkezés előkészítésében, -mosogatás, -ruhajavítás, -közkútról, fúrtkútról vízhordás, -tüzelő 

behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai 

kompetenciát igényel), -télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt, -

kísérés. 

 Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában 

 Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 
 

Személyi gondozás keretében: 

 Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 
Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,- családdal, ismerősökkel való 

kapcsolattartás segítése, - az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős 

tevékenységben. való közreműködés,- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében. 

 

 Gondozási és ápolási feladatok körében: 
Mosdatás,-fürdetés, -öltöztetés, -ágyazás, ágyneműcsere, -inkontinens beteg ellátása, 

testfelület, tisztítása, kezelése,- haj, arcszőrzet ápolás, -száj, fog és protézis ápolás, -

körömápolás, bőrápolás, -folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), -mozgatás 

ágyban, -decubitus  megelőzés, -felületi sebkezelés, -sztómazsák cseréje, -gyógyszer 

kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, -vérnyomás és vércukor 

mérése, -hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, -kényelmi és 

gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, -kényelmi és gyógyászati 

segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás, -a 

háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig). 

  

Az intézmény a felsoroltak közül az egyéni szükségleteknek megfelelően a gondozási 

tervben szabályozott módon biztosítja a házi segítségnyújtást. 

 

5. A házi segítségnyújtás alapszolgáltatásért az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról 114.§-a, 116.§-a, valamint Szentgotthárd  és Térsége 

Önkormányzati Társulásának ……………számú Társulási Tanácsi határozata alapján 

térítési díjat kell fizetni. 

 

6. Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, évente legfeljebb két alkalommal. 
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A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai:  

 Szociális segítés intézményi térítési díja :  ……………………Ft/óra 

 Személyi gondozás intézményi térítési díja :  ……………………Ft/óra 

 

Az egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  ………………..- .Ft 

 

A fizetendő személyi térítési díj összegéről és azok változásairól a Gondozási Központ 

Vezetője a szolgáltatás biztosításának megkezdése előtt írásban értesíti az ellátottat, vagy 

a térítési díj fizetésére kötelezett személyt. 

 

Az Ön által házi segítségnyújtás keretében igénybevett : 

 

 Szociális segítés személyi térítési díja : ……………………Ft/óra 

 Személyi gondozás személyi térítési díja ………………………ft/óra 

                    

 

A személyi térítési díj fizetése utólag történik, készpénzfizetési számla ellenében az 

intézmény által meghatározott napokon, a tárgyhót követő hó 10-ig. 

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézmény 

vezetője 15 napos határidő megjelölésével a befizetésre kötelezett személyt írásban 

felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a megjelölt határidőre nem történik meg 

a befizetés teljesítése, ismételt írásban történő felszólítás kerül kiküldésre. Amennyiben 

ezek után is eredménytelen a felhívás, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét 

és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, majd negyedévenként tájékoztatja erről a 

fenntartót. 

7. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

 határozott idejű gondozási kérelem esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

 a jogosult halálával, 

 a jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján a megegyezés 

szerinti időpontban, 

 ha a jogosult más személyes gondoskodást nyújtó ellátást kér, 

 ha az ellátás nem indokolt, 

 a jogosult együttműködő magatartása hiányában, 

 ha a jogosult nem tesz eleget személyi térítési díj fizetési kötelezettségének, a Szoc. tv. 

102. §-a szerint 

 Jelen megállapodásnak a szociális törvényben szabályozottak alapján történő 

felmondásával 
 

A megállapodást az ellátást nyújtó írásban az alábbi esetekben jogosult felmondani: 

a) ha az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további 

intézményi elhelyezési nem indokolt, 

b) ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési 

díj-fizetési kötelezettségének – a Szoc. tv. 102. § szerint – nem tesz eleget. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó 

napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését. 
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Ha az ellátott, a tőrvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, 

jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az 

intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az 

intézményvezető a jövedelemvizsgálatot a Szoc. tv. szabályai szerint lefolytatja, és a 

személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg. 

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a 

rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását, őt – a jelen pontban írtak tekintetében – úgy 

kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj 

megfizetését. 

 

Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 

megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon 

belül a fenntartóhoz fordulhat. 

Bíróságtól kérhető a fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, 

a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vitatja. 

 

Az ellátást nyújtó által közölt felmondás esetén a felmondási idő 15 nap. 

 

Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy által között 

felmondás esetén a felmondási idő mértéke az ellátott, a törvényes képviselője vagy a 

térítési díjat megfizető személy által a felmondásban megjelölt időtartam. Amennyiben a 

felmondásban a felmondási idő mértéke nem kerül feltűntetésre, úgy a felmondási idő 

mértéke 15 nap. 

 

8. A szolgáltatást nyújtó intézmény tájékoztatta az ellátást igénybe vevőt és hozzátartozóját: 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/20006. ( XI.20.) Korm. rendelet 

13/B.-13/I. §-a értelmében az ellátottak szóbeli és a  megállapodáson keresztül írásbeli 

tájékoztatása megtörténik arra vonatkozóan, hogy személyes adataik az igénybevevői 

nyilvántartás elektronikus adatbázisában is rögzítésre kerülnek. 

 panaszjog gyakorlásának módjáról, valamint arról, hogy megismerheti az intézmény 

által vezetett nyilvántartásokat, 

 arról, hogy az intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátottat és 

az általa megjelölt hozzátartozóját, az igénybe vevő állapotáról, annak lényeges 

változásairól. 

 

9. A jogosult és hozzátartozója köteles nyilatkozni: 

 hitelt érdemlő dokumentumokkal jövedelméről, 

 minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges, 

különös tekintettel a tartási, öröklési szerződésekre, 

 a személyazonosító adataiban beállt változásokról, 

 arról, hogy nem szenved fertőző betegségben és együttműködik a gondozást résztvevő 

személyekkel, 

 minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony fennállását, illetve megszűnését 

befolyásolhatja, vagy más okból fontosnak tartja, 

 a megállapodásban foglaltak tudomásulvételéről és annak tiszteletben tartásáról. 

 

10. Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet 

kiterjed a fizetendő személyi térítési díjakra, ezek esetleges hátralékaira. 

 

11. Az ellátást igénybe vevők, illetve a hozzátartozók a házi segítségnyújtást érintő 

panaszukkal a Gondozási Központ vezetőjéhez fordulhatnak, aki a kivizsgálás 
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eredményéről írásban értesíti 30 napon belül a panaszost. Ha a kivizsgálás eredményével 

az ellátott nem ért egyet, a fenntartóhoz fordulhat. Az ellátott jogai gyakorlásához igénybe 

veheti az ellátottjogi képviselő segítségét, akinek személyéről és  aktuális elérhetőségéről 

az intézmény tájékoztatást nyújt. 

 

12. A megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor, kivéve a térítési díj 

megállapítását. Annak változásáról az intézmény vezetője írásban értesíti a jogosultat. 

 

A szociális intézmény minden elvárhatót megtesz, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeit 

a lehető legjobban teljesítse. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseiket 

elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni. A jelen megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben a Ptk., továbbá az idősek ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

 

A felek a megállapodást, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

A 2015. évi CXXXIII. törvény által előírt gondozási szükséglet megállapítását tartalmazó 

értékelő adatlap másolata e megállapodással egyidejűleg átadásra került. 

 

 

Szentgotthárd,        év                  hó       nap 

 

 

 ……………………………………   …………………………….. 

 ellátást igénylő, és vagy törvényes   ellátást nyújtó intézmény 

  képviselője      képviselője 

 

Átvétel időpontja:………………………………………………… 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

 Társulási Tanácsának 2016. február 24-i ülésére 

 

Tárgy: A Szentgotthárd és Kistérsége  Egyesített Óvodák és Bölcsőde alapító okiratának  

           módosítása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített  Óvodák és Bölcsőde  igazgatója a mellékelt 

kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz (1. sz. Melléklet). 

 

A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók, 

államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. ( XII. 

29. ) NGM rendelet (a  továbbiakban: NGM rendelet ) módosításáról szóló 44/2015. ( XII. 30. 

) NGM rendelet. Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. ( XII.31. ) Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv az NGM rendelet 2016. január 1-jével bekövetkezett 

változása miatt  szükségessé teszi az intézmény Alapító Okiratának  változtatását is.  

 

A módosító okiratot és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 2. és 

3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

3. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  elnök 

               törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs Erőforrások vezető 

 

4. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor  elnök 

               törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások vezető 

 

Szentgotthárd, 2016. február 09. 

 

                                                                                                            

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                                 elnök 

 

 

 

2. számú melléklet 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde 
SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 
OM azonosító:036456 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 
honlap: www.ovodaksztg.hu 

 

 

  Iktatószám   :      Szsz./67.-7./2016. sz.    

  Tárgy             :      Kérelem Alapító okirat aktualizálására.                                 

  Ügyintéző     :      Kovács Tiborné 

  Címzett         :      Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

                                Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

 

Tisztelt Fenntartó! 

 

 

A  44/2015. (XII. 30.) NGM rendelettel módosult a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, 

2016. január 1-jei hatállyal.  

A rendelet 12. §-a szerint 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. 

január 1-jétől érvvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. 

 

Kérem a tisztelt fenntartót, hogy a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Alapító okiratát a jogszabályváltozások miatt aktualizálni szíveskedjék. 

 

 

Szentgotthárd, 2016. január 14. 

 

 

                                                                                Tisztelettel: 

 

 

                                                                                                                 Kovács Tiborné 

                                                                                                                intézményvezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. Melléklet 
Okirat száma:433-2/2016. 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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Módosító okirat 

 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  Szentgotthárd Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete  által 2015. június 24. napján  kiadott, 1679-2/2015.számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§(2) bekezdése  alapján a  Szentgotthárd és 
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ……/2016.  számú határozatára 
figyelemmel  a következők szerint módosítom: 
 

2. Az Alapító  Okirat 2.2. pontja az alábbira módosul: 
2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1.megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  
2.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 
2.Az Alapító Okirat  4.4 pontjában a kormányzati funkciók az alábbiakra módosulnak: 

 
4.5. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

8 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés,  ellátás szakmai feladatai 

9 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

11 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

12 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

13 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

14 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2016. február …. 
 

P.H. 

Huszár Gábor  elnök 
 

 

 

 

3.sz. Melléklet 

Okirat száma: 433-1/2016. 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített  Óvodák és 
Bölcsőde  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

5.3. A költségvetési szerv 

5.3.1. megnevezése:  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák  és Bölcsőde  

5.3.2. rövidített neve: SZEOB 

5.4. A költségvetési szerv 

5.4.1. székhelye:  9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.14. 

5.4.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.16. 

6. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

6.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01. 

6.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

6.2.1. megnevezése:Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

6.2.2. székhelye:9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

6.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Városi Óvoda 9970  Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

2 Tapsifüles Óvoda 9952  Gasztony , Fő utca 20. 

3 Kerekerdő  Óvoda  9954 Rönök, Petőfi S. utca 16. 

7. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 



 

33 

7.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

7.1.1. megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

7.1.2. székhelye:       9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

7.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

7.2.1.  megnevezése:Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

7.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

8. A költségvetési szerv tevékenysége 

8.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
- óvodai nevelés, köznevelési feladat 

-bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása 

8.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai  nevelés 

8.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az óvodai nevelés; a nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése ( székhelyen 1-1 óvodai csoportban  
szlovén és német, a Csillagvirág  Tagóvodában  kizárólag magyar nyelven roma óvodai nevelés ); a 
kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és halmozottan hátrányos  helyzetű 
gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 
fejlesztő program szerinti  nevelése a Csillagvirág Tagóvodában ( fejlesztő nevelés ); sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása ( mozgásszervi,  beszédfogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem –vagy magatartásszabályozási zavarral küzd ) 

 
A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátása, melyet meghatározó jogszabályok - az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről – alapján lát el. 

8.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
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5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

8 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés,  ellátás szakmai feladatai 

9 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

11 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

12 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

13 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

14 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

8.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Szentgotthárdi  kistérség közigazgatási  területe. A  felvételnél a Szentgotthárdi székhely  óvoda és 
a bölcsődei ellátás esetében elsősorban  a Szentgotthárdon , a tagóvodák esetében elsősorban  az 
adott  tagóvoda  településén  lakóhellyel  vagy tartózkodási hellyel  rendelkező  gyermeket kell  
felvenni az intézménybe,  azt követően pedig a maximális  férőhely erejéig a kistérségi igényeket is 
kielégíti az intézmény. 

9. A költségvetési szerv szervezete és működése 

9.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézményvezetőjét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa 
nyilvános pályázat útján  bízza meg határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992, évi 
XXXIII. törvény 23.§ alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.            

9.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti  jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  

törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 
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3 megbízási jogviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

4 

közfoglalkoztatotti jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 

10.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

10.1. A köznevelési intézmény 

10.1.1. típusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai intézményegységgel, 
és egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési tevékenységet ellátó 
bölcsődei egységgel. 

 

10.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény  4.§  1. a.) óvodai nevelés, b.) nemzetiséghez tartozók óvodai 
nevelése, r.) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai  nevelése és iskolai  nevelése-oktatása. 

 
10.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A vonatkozó jogszabályok szerint a   
         gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Szentgotthárdi Közös  

         Önkormányzati Hivatal  ( 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. ) látja el  

          az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési  megállapodás alapján. 

10.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde Csillagvirág Tagóvodája 

9962 Csörötnek , Vasúti utca 16. 

2 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde Micimackó Tagóvodája 

9963 Magyarlak, Temető utca 1. 

10.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde  Játékvár Óvodája  

10 csoport 240 
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2 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde Csillagvirág Tagóvodája 

1 csoport 25 

3 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde Micimackó Tagóvodája 

1 csoport 25 

4 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

4 csoport 68 

10.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

9970 Szentgotthárd , Kossuth L. u. 14. 1034/2 Szentgotthárd 
Város 
Önkormányzata 

óvodai 
nevelés 

2 

9963 Magyarlak , Temető u. 1. 500/3 Magyarlak 
Község 
Önkormányzata 

óvodai 
nevelés 

3 

9962  Csörötnek,  Vasút u. 16. 455/1 Csörötnek 
Község  
Önkormányzata 

óvodai 
nevelés 

11.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015.szeptembert 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2015. március 25.. napján kelt 1679/2015. számú alapító okiratot 
visszavonom. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  2016. február ….. napján kelt, 2016.  
………… napjától alkalmazandó 433-2/2016 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Szombathely, 2016. február …… 

 

P.H. 
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Magyar Államkincstár 

 

 


