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Előterjesztés 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2015. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: A Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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

      

1. Intézményfinanszírozás csökkentése   

SZEOB   

Kiadási előirányzat  - 15 000 e/Ft 

ebből   

Játékvár Óvoda   

Kiadási előirányzat  -11 277 

ebből   

személyi kiadás -7 760 e/Ft  

munkav.terh.jár -3 517 e/Ft  

Tótágas Bölcsőde   

Kiadási előirányzat  -3 723 

ebből   

munkaad.jár -725 e/Ft  

dologi kiad -884 e/Ft  

felhalm.kiad -1 873 e/Ft  

intézményi bevétel - 241 e/Ft  

Micimackó Óvoda   

Kiadási előirányzat   

ebből   

dologi kiadás -19 e/Ft  

felhalmozási kiad 19 e/Ft  

Csillagvirág Óvoda   

Kiadási előirányzat   

ebből   

személyi kiadás -104 e/Ft  

munkav.terh.jár -37 e/Ft  

dologi kiadás 141 e/Ft  

Városi Gondozási Központ 

Kiadási előirányzat  -11 772 e/Ft 

ebből   

Nappali ellátás 

személyi kiadás -2 302 e/Ft  

munkaa.terh.jár -536 e/Ft  

dologi kiadás -3 052 e/Ft  

felhalmozási kiadás -245 e/Ft  

Szociális étkeztetés 

személyi kiadás 67 e/Ft  

munkaa.terh.jár 16 e/Ft  

dologi kiadás -4 392 e/Ft  
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intézm.műk.bev 2 086 e/Ft  

Házi segítségnyújtás Sztg 

személyi kiadás -1 363e/Ft  

munkaa.terh.jár -201 e/Ft  

dologi kiadás -253 e/Ft  

int.műk.bev 685 e/Ft  

Házi segítségnyújtás Települések 

munkaa terh.jár -212 e/Ft  

dologi kiadás -94 e/Ft  

intézményi bevétel 140e/Ft  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

személyi kiadás 364 e/Ft  

munkaa.terh.jár 114 e/Ft  

dologi kiadás 116 e/Ft  

Támogató szolgálat 

dologi kiadás 201 e/Ft  

bevétel 201 e/Ft  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   

Kiadási előirányzat  -1 213 e/Ft 

ebből   

személyi kiadás -1 533 e/Ft  

munkaa.terh.jár - 659 e/Ft  

dologi kiadás -1 131 e/Ft  

felhalmozási kiadás 2 000 e/Ft  

egy.műk.bev.házt. 110 e/Ft  

2. Társulás   

Egyéb műk.bev 3 157 e/Ft  

Tartalék 3 157 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 504 769 e/Ft-ban állapítja 

meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 24 587 e/Ft-

tal csökkent/. 

2. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét e/Ft-ban állapítja meg. /Az 

1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat 504 769 24 587 e/Ft-tal 

csökkent./ 

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 
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Szentgotthárd, 2016. január 18. 

                                          Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 

 

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 

504 769 e/Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

504 769 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        380 534e/Ft 

Pénzmaradvány                         69 773 e/Ft 

 

504 769 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           106 736 e/Ft 

Ellátottak pbeni                  110 e/Ft 

Támért műk kiad             5 319 e/Ft 

Tartalék                          29 281 e/Ft 

495 338 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. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: A Társulás 2016. évi költségvetésének tervezete. 

 

 

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.  

Így csak a likvid, reorganizációs és adósságmegújító hitelekre, valamint a kezesség- és 

garanciavállalásokra vonatkozóan nem kell előzetes adatszolgáltatást teljesíteni.  

Az előzetes adatszolgáltatás leadási határideje március 16-a. Amennyiben az önkormányzat 

elmulasztja az adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy az ügyletének megkötéséhez a Kormány 
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előzetes hozzájárulását kell kérnie, abban az esetben is, ha az ügylet nem lenne engedélyköteles 

(pl.: EU-s támogatás megelőlegező hitel, vagy EU-s támogatáshoz kapcsolódó önrészt szolgáló 

hitel), de nem tartozik a fenti kategóriákba (likvid-, reorganizációs-,  vagy adósság megújító hitel, 

illetve kezesség-, vagy garanciavállalás).” 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.  
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. január 1-től kötelezően Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központként működik. A Központ előirányzata az előző évekhez képest jelentősen 

növekedett. Ennek oka az év végi jogszabályváltozásokból adódik: kötelező ügyeleti – készenléti 

rendszer kialakítása, valamint a kötelezően előírt jogsegélyszolgálat, mediátor, pszichológus 

biztosítása 7.078 eFt növekedést eredményezett.  

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését 465 012 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, s tárgyában dönteni 

szíveskedjen. A változások a februári ülésen kerülnek átvezetésre, öltenek végleges formát. 

 

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 költségvetését az 1. számú melléklet szerint / a 

következő módosításokkal fogadja el:  

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

 

Határidő : azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

     Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2016. január 18. 

 

 

         Huszár Gábor 

              elnök 

 

 

1. számú melléklet 
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Határozat 

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 

465 012 e/Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének 

kiadási főösszege 

465 012 e/Ft 

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

7. Bevételi főösszeg forrásait a 4..sz. melléklet tartalmazza 

Intézményi működési bevétel      44 722 e/Ft 

Támogatásértékű bevétel           420 290 e/Ft 

465 012 e/Ft 

8. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

3. sz. melléklet 

Személyi juttatások              268 101 e/Ft 

Munkaadót terhelő jár.           80 372 e/Ft 

Dologi kiadások                    107 322 e/Ft 

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

457 628 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 6. sz. melléklet határozza meg. 

12. Az önkormányzatok intézményi támogatás összegét a 5. sz. melléklet << ebben a 

mellékletben én nem önkormányzatok intézményi támogatását látom – vagy ez 

az?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), a 8. sz. 

mellékelt az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.<< számozást meg 

kellene nézni 

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. 



 
7 

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

koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő Társulási Tanács ülésén kötelesek 

beszámolni. A költségvetési határozat módosítására a Társulási Tanács elnöke ezzel 

egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 

6. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok elosztásáról – ha érdemi döntést 

igényel – a Társulási Tanács dönt a Társulási Tanács elnökének előterjesztésében, a 

költségvetési határozat egyidejű módosításával. 

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

módosításáról a Társulási Tanács negyedévente dönt. 

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

kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem 

szereplő kiadásokat is teljesíthet maximum 100.000 Ft értékben. 

9. A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal 

kapcsolatban a munkaszervezet vezetőjének véleményét kikérni. Ennek során be kell 

mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat Társulásra háruló egyszeri, illetve 

folyamatos költségigényét. A 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 2013. 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 

 



 
8 

 

 

x 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

 Társulási Tanácsának 2016. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd alapító okiratának 

módosítása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a 

Tisztelt Társulási Tanácshoz (1. sz. Melléklet). 

 

A 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. ( XII.29.) NGM rendelet, illetve az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának tájékoztató 

anyagában megfogalmazott a 2015. évi CXXXXIII. tv. kihírdetése miatt, mely jogszabály a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt is módosította - szükségessé 

teszi az intézmény Alapító Okiratának  változtatását is.  

 

Egyben az intézmény kéri, hogy a “családsegítés” szakfeladat törlésével az az intézmény 

elnevezéséből is kerüljön ki a “Családsegítő” elnevezés és  a következőképpen szerepeljen:  

“CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZENTGOTTHÁRD”. 

 

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 Családsegítő és 

Gyermekjóléti 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 Térségi Erőforrások v. 

 

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ 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 Térségi Erőforrások v. 
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Szentgotthárd, 2016. január 12. 

                                                                                                           …………….. 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                                 elnök 

 

1. számú melléklet 

 

Ikt: 23-2/2016                       Tárgy: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat –  

                                                          Szentgotthárd alapító okiratának változtatása.  

Üi: Uhor Anita 

      intézményvezető 

 

Domiter Judit  – intézményi ügyintéző részére  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

H - 9970 Szentgotthárd, 

Széll K. tér 11. 

Tisztelt Cím! 

 

Alulírott Uhor Anita a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (adószám: 

15574352-1-18, törzsszám: 574356-1-00) intézményvezetőjeként Tisztelettel tájékoztatom, 

hogy a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok 

és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló jogszabályra hivatkozva, illetve az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának tájékoztató 

anyagában megfogalmazott a 2015. évi CXXXXIII. tv. kihírdetése miatt, mely jogszabály a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. is módosította - szükségessé 

vállik az intézmény ALAPÍTÓ OKÍRATÁNAK változtatása is.  

 

Tisztelettel kérem, Önt, hogy a 18-TNY-885-2/2015-574356 iktatószámú TÖRZSKÖNYVI 

KIVONAT-ban szereplő kormányzati funkciók változtatását, szíveskedjen elvégezni az 

ALAPÍTÓ OKÍRAT módósítása érdekében az alábbiak szerint:  

 

kormányzati funkció: 104042 Gyermekjóléti Szolgáltatások helyett  - a 104042 Család – és 

Gyermekjóléti szolgáltatások elnevezésre átírni. 

107054 Családsegítés kormányzati funkció elnevezés megszűnt, a törzskönyvi kivonatban ezen 

funkció 2016. 01. 01-től nem szerepelhet.  

 

Továbbá kérem, hogy a szintén 2016. 01. 01-től teljesen új kormányzati funkció: 104043 

Család-és gyermekjóléti központ elnevezés kerüljön beállításra.  

 

Továbbiakban Tisztelettel kérem, hogy a  2015. évi CXXXXIII. tv. kihírdetése kapcsán az 

intézmény ALAPÍTÓ OKÍRATÁBAN az intézmény elnevezése a következő képpen 

szerepeljen:  

 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZENTGOTTHÁRD.  

 

Együttműködését köszönöm, kérem forduljon intézményemhez bizalommal! 

 

Szentgotthárd, 2016. január 8. 

 

                                                                                        Tisztelettel:………………….. 
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                                                                                                              Uhor Anita 

                                                                                                         intézményvezető s.k. 

2. számú melléklet 
Okirat száma: 237-2/2016. 

Módosító okirat 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  
által 2015. december 14.  napján kiadott, 1677-2/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A§ alapján – a  szociális  igazgatásról  és a 
szociális ellátásokról szóló   1993. évi III.  törvény,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának ……/2016. számú határozatára figyelemmel  - a következők 
szerint módosítom . 

1.  Az Alapító Okirat 1.1.1. pontja helyébe a  „Család -  és Gyermekjóléti Központ 
Szentgotthárd” szöveg lép. 

2.  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 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

7 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgáltatások 

8 104043 Család-és  gyermekjóléti Központ 

9 106020 Lakásfenntartással, lakhatással  összefüggő ellátások 

10 107054 Családsegítés 

 

 
 

Jelen módosító okiratot  a törzskönyvi bejegyzés  napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Szentgotthárd, 2016. január ……. 
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P.H. 

                                                                                                                                 Huszár Gábor elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet 

Okirat száma 237-1/2016. 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1.  A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.  A költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Család- és Gyermekjóléti Központ  Szentgotthárd 

1.2.  A költségvetési szerv 

1.2.1.  székhelye: 9970 Szentgotthárd , Kossuth Lajos  út 7. 

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 Család  és Gyermekjóléti Szolgálat  9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér  11. 

3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.  megnevezése:  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

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

 

3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának: 
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3.2.1.  megnevezése:  Szentgotthárd 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, gyermek- és ifjúságvédelmi feladat 

4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 

nélkül 

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának elősegítése, segítségnyújtás szociális 
problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak.  A gyermek 
testi, lelki egészségének , családban történő nevelésének segítése; a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése ; a veszélyeztetettséget  észlelő és jelző 
hatékony információs rendszer működtetése. Helyettes  szülői hálózat működtetésével biztosítja  
a családban élő gyermek átmeneti gondozását , nevelését. 

 

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 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

7 104042 Család – és gyermekjóléti szolgáltatások 

8 104043 Család-és gyermekjóléti  központ 

9 106020 Lakásfenntartással, lakhatással  összefüggő ellátások 

4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
a.)  a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás esetében a Szentgotthárdi járás 

közigazgatási területe – Szentgotthárd, Gasztony,Vasszentmihály, Nemesmedves, Rönök, 
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Rábagyarmat , Rátót, Csörötnek, Magyarlak, Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, 
Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Kondorfa települések. 

b.) a nem foglalkozatott személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás tekintetében a 
Szentgotthárdi járás közigazgatási területe Szentgotthárd, Gasztony,Vasszentmihály, 
Nemesmedves, Rönök, Rábagyarmat , Rátót, Csörötnek, Magyarlak, Alsószölnök, 
Felsőszölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, Kondorfa települések. 

c.) az a.) és b.) pontokhoz nem tartozó szolgáltatások tekintetében kizárólag Szentgotthárd 
Város közigazgatási területe  

5.  A költségvetési szerv szervezete és működése 

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

           Társulási Tanácsa nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke  

           gyakorolja. 

  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 

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

 

6.  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 Család -  és 
Gyermekjóléti Központ  Szentgotthárd 2016. január …  napján kelt, 2016.………… napjától 
alkalmazandó 237-2/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

Kelt: Szombathely, 2016. február …. 

                                                                                P.H. 
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Magyar Államkincstár 

 

x 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsának 2016. január 28-i ülésére 

             

Tárgy:  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ és Szakmai Program módosítása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény vezetője a mellékelt 

kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

 A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében született 2015. 
évi CXXXXIII. számú törvény több helyen módosította a gyermekek védelméről, a gyámügyi- és 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló érvényes rendeleteket, melynek értelmében 
módosítani szükséges az intézmény nevét, tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
Ezen változások oly mértékben érintik az intézmény alapdokumentumait – Szakmai Program, 
SZMSZ -, hogy az intézmény az előírásoknak megfelelő új dokumentumokat készített, melyek 
tartalmazzák a meghatározott legfontosabb változásokat:  

- A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti központok 
kialakítása. Az Szt. 2015. január 1-jétől már előírta, hogy családsegítés csak gyermekjóléti 
szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. A gyermekjóléti szolgáltatás 
megerősítése irányába a következő lépés jelen módosítás, miszerint a családsegítés csak 
gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: 
települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti 
központ keretében. Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, 
kötelező önkormányzati feladatként jött létre. (Erről már a novemberi anyagban adtunk 
tájékoztatást.) 

- Az integrációból fakadó feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás átcsoportosításával 
megtörtént. 

- Módosult a feladatellátási kötelezettség szabálya: a családsegítés biztosítása már nem 
lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítania kell az önkormányzatnak, ha 
polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van 
– ez a Társulás településein a Társulás által fenntartott szentgotthárdi intézménnyel megoldott. 
Az új feladatmegosztás a következők szerint alakul: a települési önkormányzatok feladatkörében 
marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös 
önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a 
közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen. A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, 
gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a 
járásszékhelyek települési önkormányzatánál kell ellátni. 



 
16 

- A család- és gyermekjóléti központhoz kerülnek átcsoportosításra a speciális szaktudást igénylő 
feladatok, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek – ez esetünkben 
megoldott, a megfelelő végzettséggel az intézmény szakemberei rendelkeznek. 

 

A dokumentumok (2. számú és 3. számú mellékletként) terjedelmük miatt jelen előterjesztéshez 
csatolni nem tudtuk, ezért 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 intézményvezető által elkészített dokumentumokat 
jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. / Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd intézmény Szakmai Programját a 2. számú melléklet 
szerint jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 
…………………………………………………............. 
Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor   elnök 

                Uhor Anita intézményvezető 

 

2. / Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd intézmény SZMSZ-ét a 3. számú melléklet szerint 
jóváhagyja / az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá: 
…………………………………………………........................ 
Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor  elnök 

                 Uhor Anita intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2016. január 18. 

 

 

                              Huszár Gábor  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. Melléklet 
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Ikt: 34-1/2016                                                                                                                                                                                                
Tárgy: Intézményi integráció - 

                                                                                                                                                                                 
                                                Szakmai Program, SZMSZ módosítása. 

  

Dr. Gábor László – Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető  

részére 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

H – 9970 Szentgotthárd,  

Széll Kálmán tér 11. 

  

  

Tisztelt Cím! 

  

  

  

Alulírott, Uhor Anita, a szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, 
azzal a Tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy intézményünk Szakmai Programjának továbbá 
Szervezeti és Működési Szabályzatának (egészét) módosításával kapcsolatos teendőket, 
szíveskedjen elvégezni.  

  

A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében született 2015. 
évi CXXXXIII. számú törvény több helyen módosította a gyermekek védelméről, a gyámügyi- és 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló érvényes rendeleteket, melynek értelmében 
módosítani szükséges az intézmény nevét, tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
Ezen változások az említett dokumentumokban szerepel.  

  

  

Együttműködését köszönöm! 

  

  

Szentgotthárd, 2016. 01. 15.  
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                                                                                              Tisztelettel:……………………. 

                                                                                                                 Uhor Anita 

                                                                                                          intézményvezető (s.k.)              

 

 

 

 

 

x 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. január 28-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) igazgatója - az elmúlt 
évekhez hasonlóan – a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz, az intézmény 
nyári zárva tartása tárgyában (lásd: 1. számú melléklet). 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja alapján a 
fenntartó dönt az általa fenntartott óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
Az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos SZMSZ-ének 11.1 pontja szabályozza a székhely 
óvoda és a 2014. július 1. napjától már csak 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. 

 



 
20 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a SZEOB igazgatója felmérte az igényeket, és az Opel gyár és a 
nagyobb vállalatok tervezett nyári leállásához igazodva kéri a nyári zárva tartás 
meghatározását, az alábbiak szerint: 

 

Játékvár Óvoda 

Szentgotthárd 

2016. július 18-

től  

2016. augusztus 

05-ig 

3 hét, 15 

munkanap 

Micimackó 

Tagóvoda 

Magyarlak 

(ügyeletet ellátó) 

2016. június 27-

től 

2016.augusztus 

08-tól 

2016. július 15-ig   

2016. augusztus 

26-ig 

3 hét15 

munkanap  

3 hét 15 

munkanap 

Csillagvirág 

Tagóvoda 

Csörötnek 

2016. július 18-

tól 

 

 

2016. augusztus 

26-ig 

 

 

6 hét 30 

munkanap  

 

Tótágas Bölcsőde 2016. július 18-

tól 

2016. augusztus 

05-ig 

3 hét 15 

munkanap 

 

A 2016 évben az intézmény igazgatója javaslata alapján, amikor a székhely óvoda is zárva tart 
akkor a SZEOB Micimackó Tagóvodája Magyarlak biztosítja az „ügyeleti” ellátást. Ez alapján 
minden család számára adott a lehetőség adott arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezési 
gondja megoldott legyen akár egész nyáron is, az intézmény bármely óvodájában is jár az év 
más időszakában. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és tárgyában dönteni 
szíveskedjen. 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB nyári zárva 
tartását az alábbiak szerint határozza meg: 
1.1. A SZEOB Játékvár Óvoda székhely intézményében 2016. július 18. időponttól 2016. 

augusztus 05. időpontig (3 hét), 
1.2. A SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak intézményében 2016. június 27. időponttól 

2016. július 15. időpontig, továbbá 2016. augusztus 08. időponttól 2016. augusztus 26. 
időpontig (6 hét), 

1.3. A SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek intézményében 2016. július 18. időponttól 
2016. augusztus 26. időpontig (6 hét) 

1.4. A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében 2016. július 18. időponttól 2016. augusztus 
05. időpontig (3 hét) terjedő időtartamban. 



 
21 

 

Határidő : azonnal 

Felelős    : Huszár Gábor polgármester 

                  Kovács Tiborné igazgató 

                  

Szentgotthárd, 2015. január 06. 

 

        

              Huszár Gábor 

                 elnök 
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1. számú melléklet 
       

 

     

 
 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
SZEOB 

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

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

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

   Iktatószám    :     SzSz/  2.-10./2016. sz. 

               Tárgy             :    Intézményi javaslat és kérelem az óvodák és a bölcsőde 2016. évi nyári zárva  

                                           tartásának fenntartói meghatározására.  

               Ügyintéző     :     Kovács Tiborné 

               Címzett         :    Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

                                           Tanácsa, Szentgotthárd 

                                           Huszár Gábor úr, a Társulási Tanács elnöke részére 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  83. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerint a 

fenntartó dönt az óvoda heti és éves, valamint a bölcsőde nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az 

intézmény 2010. július 01. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.1. pontja 

szabályozza a három óvoda és a bölcsőde nyári karbantartási szünetének meghatározását. 

Fentiek alapján, az intézmény vezetőjeként, fenntartónknak az alábbi javaslatot teszem az óvodák és a 

bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartásának idejére: 

 

Játékvár Óvoda 

Szentgotthárd 

2016. július 18- 2016. augusztus 05-

ig 

3 hét, 15 munkanap 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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Micimackó Tagóvoda 

Magyarlak 

(ügyeletet ellátó óvoda!) 

 

 

2016. június 27- 

2016. augusztus 

08- 

 

2016. július 15-ig 

2016. augusztus 26-

ig 

 

3 hét, 15 munkanap 

3 hét, 15 munkanap 

 

2016. augusztus 0 

Csillagvirág Tagóvoda 

Csörötnek 

2016. július 18- 2016.augusztus 26-

ig 

6 hét, 30 munkanap 

Tótágas Bölcsőde 2016. július 18- 2016. 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. Amikor a székhely óvoda zárva tart, akkor a SZEOB 

Micimackó Tagóvodája Magyarlak, mint ügyelő óvoda biztosítana lehetőséget az ellátás 

igénybevételére. 

 

Kérem, a Tisztelt Fenntartót, hogy az óvodák és a bölcsőde nyári zárva tartásának idejéről dönteni 
szíveskedjenek. 

 

Szentgotthárd, 2016. január 5. 

                                                                    Tisztelettel: 

                                                                                                              Kovács Tiborné 

                                                                                                                   igazgató



 

       

 

     

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14. 

OM azonosító:036456 
Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

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

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI JAVASLAT A SZEOB  ÓVODÁINAK ÉS A BÖLCSŐDÉNEK 2016. ÉVI KARBANTARTÁSI SZÜNETÉRE 

 

 2016. 
06.27-
07.01. 

5 NAP 

2016. 
07.04-08. 

 

5 NAP 

2016. 

07. 11-
15. 

5 NAP 

2016. 
07.18- 
22. 

5 NAP 

2016.  

07.25-
07.29. 

5 NAP 

2016.  

08. 01-
08.05. 

5 NAP 

2016. 
08.08-12. 

 

5 NAP 

2016.  

08. 15-
19. 

5 NAP 

2016  

08. 22-
26. 

5 NAP 

Összesen 

Játékvár Óvoda 

 

         3 hét 

15 munkanap 

Micimackó Tagóvoda Magyarlak 

 

         6 hét 

30 munkanap 

Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek 

 

         6 hét 

30 munkanap 

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


 

Tótágas Bölcsőde 

 

         3 hét 

15 munkanap 
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x 

Előterjesztés 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2016. január 27-i ülésére 

 

Tárgy: Pályázati felhívás a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde magasabb 

vezetői (igazgató) beosztásának ellátására 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) közoktatási intézmény igazgatójának magasabb 

vezetői megbízása 2016. július 31-én lejár. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. tv. ( a továbbiakban : Kjt)  20/A §-a  

valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nkt. ) 67. § (7) 

bekezdése értelmében az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.  

 

Kjt . 20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat 

lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot – 

törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki.  

Nkt. 67.§(7) Az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános 

pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a 

fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és 

további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 

 

A pedagógusok előmeneteli illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30. ) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr) 22. §(5) bekezdése alapján az intézményvezetői pályázati 

felhívás előkészítésével összefüggő feladatokat a megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja látja el. 

A  pályázati felhívást a Vhr.22.§ (6) bekezdése alapján a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében 

meghatározottakon túl az ágazati minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. A pályázat 

benyújtásának határidejét a személyügyi központ internetes oldalán történő elsődleges közzétételtől 

kell számítani. A pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A § (3) bekezdésében és a Vhr. 22. § (7) 

bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.  

 

javascript:loadLink(985);
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Vhr. 22. § (5) Az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat – ide nem 

értve a pályázati feltételek meghatározását – az állami intézményfenntartó központ vezetője, a 

köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője, más fenntartó esetén a megbízási 

jogkör gyakorlójának megbízottja (a továbbiakban: pályáztató) látja el. 

 

Kjt.22/A § (4) A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a 

pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat 

nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés) 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok 

székhelyén is, továbbá 

c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy 

egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)–c) pontban foglalt 

esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való 

közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a 

személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a 

munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet.  

 

Vhr. 22. § (6) Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati felhívást 

– a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl – a miniszter által vezetett 

minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell, egyéb magasabb vezetői, vezetői megbízás 

esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a 

személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani. 

 

Kjt. 20/A § (3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 

b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 

c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 

Vhr. 22. § (7) A pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül 

tartalmaznia kell: 

a) a munkahely megjelölését, 

b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 

c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint 

d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat. 

 

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeit az Nkt. 67.§ -a határozza meg. 

 

67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 

3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
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c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 

történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

 (2) Nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a köznevelési intézmény fenntartója, 

továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy vezetői 

megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott.  

(6) Többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az 

intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízásához szükséges 

feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az 

intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség. 

 

A pályázati felhívást az előterjesztés 1. számú tartalmazza. 

  

A beérkező pályázatokat a 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet  és a Kjt. 20/A§ ( 6) bek. alapján a 

véleményezésre jogosultak véleményezik. 

 

Kjt. 20/A §(6) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt 

pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 

kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 

munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek 

nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, 

megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba 

foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 

a) hatvan napon belül, vagy 

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 

pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 

 

20/2012. (VIII. 31. ) EMMI 189. § (1) A nevelési-oktatási intézményvezetői pályázattal 

összefüggésben az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a 

pályázó vezetői megbízását. 

(2) A nevelőtestület az alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően alakítja ki véleményét 

a pályázó által benyújtott vezetési programról. A nevelőtestület véleményét az alkalmazotti 

közösség értekezletén – a döntéshozatalt megelőzően – ismertetni kell. 

(3) A nevelőtestület – a pályázatok benyújtására meghatározott időpontig – elnökből és két 

tagból álló bizottságot (a továbbiakban: előkészítő bizottságot) választ. Az előkészítő 

bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a nevelőtestület értekezletét. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény nevelőtestületének a létszáma nem haladja meg a tíz főt, az 

előkészítő bizottság feladatait a nevelőtestület tagjai közül választott megbízott is elláthatja. 

(4) A pályázati eljárás előkészítője (a továbbiakban: pályáztató) a pályázati felhívásban 

megjelölt határidő lejárta után átadja a pályázatokat az előkészítő bizottság elnökének, és 

egyezteti azt a határidőt, amelyen belül a nevelési-oktatási intézményben véleményezési 

joggal rendelkezőknek a véleményüket ki kell alakítaniuk. 
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(5) Az előkészítő bizottság elnöke a pályázatok átvételekor egyezteti azt is, hogy a 

pályázatokat a bizottság vagy a pályáztató küldi meg azoknak a véleményalkotásra 

jogosultaknak, akik nem a nevelési-oktatási intézményben működnek. 

(6) A pályáztató a vélemények kialakításához – a pályázatok átvételétől számítva – legalább 

harminc napot köteles biztosítani. A véleményalkotásra a (4) bekezdés alapján megállapított 

határidő jogvesztő.  

(8) A pályázatot át kell adni a nevelési-oktatási intézményben működő szakmai 

munkaközösség részére is, amely írásban véleményezi a vezetési programot. 

 

Javaslat az intézményvezetői pályázat ütemezésére: 

 

Határidő Feladatok 

2016. január 31. A Társulási Tanács kiírja a pályázatot 

2016. február 5. Az pályázati felhívás megküldése az Oktatási 

Közlönyben való közzétételre. 

2016. március közepe A pályázati felhívás megjelenik az Oktatási 

Közlönyben. 

2016. március 21. A pályázati felhívás közzététele a 

kormányzati személyügyi központ internetes 

honlapján, valamint a társulásban résztvevő 

önkormányzatok honlapján. 

2016. május 2. A pályázatok benyújtásának határideje. 

2016. május 6.   A pályázatok átadása az előkészítő 

bizottságnak és a véleményezésre 

jogosultaknak. 

2016. május 23. A szakmai bizottság kialakítja a véleményét 

a pályázatoktól. 

2016. június 6.  A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és 

a szülői szervezet kialakítja a véleményét a 

pályázatoktól. 

2016. június 29. A társulási időszakot megelőzően az 

intézményt fenntartó önkormányzatok 

(Szentgotthárd, Csörötnek, Magyarlak) 

kialakítják a véleményüket a pályázatoktól. 

2016. június 30.  A Társulási Tanács dönt a magasabb vezetői 

megbízásról 

 

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot hogy a fenti jogszabályok által előírt feltételekre tekintettel 

szíveskedjen a pályázati kiírást véleményezni és elfogadni.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztéshez csatolt 

1. számú melléklet szerinti feltételekkel elrendeli a  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde igazgató beosztására kiírt pályázati felhívás közzétételét az Nemzeti 



 

30 

Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában és a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében 

meghatározott közzétételi helyeken. 

Határidő: 2015. február 5. 

Felelős: Huszár Gábor elnök  

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az intézményvezetői 

pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátásával a Társulás 

munkaszervezetének vezetőjét, Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt bízza meg.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor elnök  

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményvezetői pályázatára beérkező 

pályázatainak véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 20/A§. (6) 

bekezdése alapján az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel:  

A Bizottság elnöke: …………….. (javaslat: Dr. Haragh László, Szentgotthárd Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 

Bizottságának elnöke) 

A Bizottság tagjai: 

 ………. (javaslat: Dr. Gábor László, Önkormányzati és Térségi Erőforrások 

vezető) 

 ………. (javaslat: Domiter Judit, intézményi ügyintéző) 

 

Szentgotthárd, 2016. január 12. 

 

 

                Huszár Gábor 

                                                                                                           elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:loadLink(985);


 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

 

      

SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
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TÁRSULÁSI TANÁCSA 

 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

 

a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

igazgató  (magasabb vezető) 

beosztásának ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:2016. augusztus 1-jétől 2021. július 31-ig  

A munkavégzés helye: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

      9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetői 
feladatokat.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra  „ A közalkalmazottak jogállásáról szóló „  
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletben felsorolt felsőfokú 

iskolai végzettség és szakképzettség, 

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására 

vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló alkalmazás, 

 a pályázó a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 

büntetlen előéletű, cselekvőképes, 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 
elképzeléseket, 
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 a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, képesítést igazoló okmány(ok)  másolata, 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy az érintett személy nem áll a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint büntetlen előéletű, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez, 

 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 41.§ 
(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,illetve a a fennálló 
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, 

 a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, 

 az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 1. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás 

címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepelő azonosító számot: ............/2016., valamint a 
beosztás megnevezését: igazgató. 

 

Felvilágosítás: Dr. Gábor László irodavezető; tel.: 94/ 553-021 

 

A pályázat elbírálásának módja,  rendje: A beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A§ ( 6) bekezdése és  a 
20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet alapján véleményezésre jogosultak és a korábbi 
intézményfenntartó önkormányzatok véleményezik, majd a pályázati feltételeknek megfelelő 
pályázók előzetes személyes meghallgatása után Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa dönt. A Társulási Tanács fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

 Oktatási  Közlöny – 2016. március  

 www.szentgotthard.hu – 2016. március 21. 

 www.kszk.gov.hu – 2016. március 21. 

 a Társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon- 2016. 

március 21. 

http://www.szentgotthard.hu/
http://www.kszk.gov.hu/

