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Beszámoló a Társulás 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
A Társulás 2019. évi költségvetési határozatának módosítása.
Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról,
feladatairól.
A Városi Gondozási Központ megüresedő álláshely betöltés iránti kérelme.
Köznevelési intézmény beszámolója (SZEOB).
A SZEOB Alapító Okirat módosítás iránti kérelme.
Pályázati lehetőség a bölcsőde bővítésére, fejlesztésére.

Tárgy: Beszámoló a Társulás 2019. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
ELŐTERJESZTÉS
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2019. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. I. félévi teljesítéséről az alábbi
tájékoztatást adom:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetését 606 419 271 Ft
kiadási és bevételi főösszeggel tervezte. A Társulási Tanács által jóváhagyott - a költségvetési
határozaton átvezetett - kiadási és bevételi főösszeg az I. félévben 22 778 330 Ft-tal nőtt,
629 197 601 Ft-ra módosult.

Bevételi források és azok teljesítése
Költségvetés módosított előirányzata:
Teljesítés
Teljesítés

629 197 601 Ft
292 268 492 Ft
46,5 %

Működési bevételek:
-Intézményi működési bevételek:
21 984 938 Ft
A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó intézmények térítési díj bevételéből,
helységek bérbeadásából származó bevételek jelentik, ugyanakkor tartalmazza a
pénzmaradvány igénybevételéből származó bevételét is.
-Támogatásértékű bevétel
Működési célú támogatásértékű bevétel:
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:
-Elvonások, befizetések bevételei:
- Pénzforgalom nélküli bevételek:

228 968 051 Ft
2 173 362 Ft
0 Ft
39 142 141 Ft

Kiadások alakulása:
Költségvetés módosított előirányzata:
Teljesítés
Teljesítés

629 167 601 Ft
277 203 406 Ft
44,2 %

Megnevezés
Összes kiadás
Összes kiadásból:
-műk. kiad(tartalékkal)
Beruházás + felújítás

Módosított előir.

Teljesítés

Teljesítés %

629 167 601

277 203 406

44,2

604 729 271

606 572 936

271 426 849

45,1

1 690 000

18 542 810

3 776 557

20,4

Eredeti
előirányzat
606 419 271

Működési kiadások (Ft)
Megnevezés
Működési kiadás
Működési kiadásból:
-személyi juttatás
-munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás+ tart
Tám.ért.műk tám

Eredeti előirányzat

Módosított előir.

Teljesítés

Teljesítés %

412 276 000
89 151 000
100 572 750
2 729 521

412 858 953
89 151 000
105 915 317
2 729 521

186 348 805
40 617 356
43 731 167
2 729 521

45,1
45,6
41,3
100

A Társulás költségvetése összkiadásainak teljesítése 44,2%, ezen belül a működési kiadások
teljesítése 45,1%.
A Társulás költségvetésének kiadási előirányzat változásait a Társulási Tanács a félév
folyamán a pénzmaradvánnyal módosította.
Összességében megállapítható, hogy vállalt feladatainkat 2019. év első felében elláttuk.
A Társulás költségvetésében szerepel az önkormányzatok intézményi támogatása, mely
összegeket minden érintett önkormányzat a saját költségvetési rendeletében megtervezett,
elfogadta.
Mindezek ellenére a tagdíjak és az intézmények fenntartása után fizetendő támogatások
utalása nem történik meg időben. Mindez nehézséget okoz az intézményi kiadások
határidőben történő teljesítésében, mivel ezen támogatások finanszírozása Szentgotthárd
Város önkormányzatára hárul. A Társulási Tanács a 2/2019. számú határozatának 4. pontjával
döntött arról, hogy a feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési
határideje: 50%-a 2019. március 31-ig; 50%-a 2019. augusztus 15-ig. Az előterjesztés
írásának időpontjában az alábbi tartozások állnak fent:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Önkormányzat
Alsószölnök
Felsőszölnök
Szakonyfalu
Kétvölgy
Orfalu
Csörötnek
Magyarlak
Kondorfa
Rátót

Ft
1 183 631
1 877 290
1 816 253
0
132 265
6 499 774
10 782 734
456 739
867 558

10
11
12
13
14
15

Rábagyarmat
Gasztony
Vasszentmihály
Rönök
Nemesmedves
Apátistvánfalva
Összesen

3 666 409
2 043 890
2 224 676
3 078 686
55 698
753 909
35 439 512

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
költségvetési gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit az előterjesztés és a melléklet
szerint megismerte, a beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2019. szeptember 15.
Huszár Gábor
elnök

További mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegieroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas/tarsulasi-tanacs-uleseieloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-11/seo-url-41.html

Tárgy: A Társulás 2019. évi költségvetési határozatának módosítása
Előterjesztés
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2019. szeptember 19-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A 2019. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Társulás
Felhalmozási kiadás (Szeob Csillagvirág Tagóvoda)
Felh.c.bev. település Csnek
Dologi kiadás
Műk.c.bevétel Asz

-

1 400 000 Ft
- 1 400 000 Ft
531 187 Ft
531 182 Ft

Műk.c.. bevétel

2. Saját hatáskörű előirányzat módosítás
SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Játékvár Óvoda
ebből
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Csillagvirág Tagóvoda Csnek
ebből
Dologi kiadás
Műk.c. bevétel
Család-és Gyermekjóléti Központ
Dologi kiadás
Műk.c.bevétel
Műk.c.bev.önkor.település
Gondozási Központ
Nappali ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terh
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadás
Szociális étkeztetés
Személyi juttatás
Munkaadót terh.
Hagyaték
Dologi kiadás

5 Ft

901 069 Ft
765 084 Ft
133 292 Ft
2 693 Ft
67 068 Ft
67 068 Ft
67 068 Ft
96 001 Ft
64 001 Ft
32 000 Ft

173 329 Ft
23 750 Ft
-241 500 Ft
241 500 Ft
11 385 Ft
2 222 Ft
103 130 Ft

Felhalmozási kiadás

-103 130 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2019. évi
költségvetésének módosító határozatát elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi
költségvetésről szóló 2/2019. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.
2.

A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 629 633 622 Ft-ban
állapítja meg.
A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetés kiadási főösszegét 629 633 622 Ft-ban
állapítja meg. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési
határozatát az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2019. szeptember 9.
Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet
Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetésének módosítása

A költségvetés bevételei és kiadásai
1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetésének bevételi főösszege
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet
tartalmazza.

629 633 622Ft
629 633 622 Ft

2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza
Intézményi működési bevétel
44 008 674 Ft
Támogatásértékű műk bevétel 545 709 445 Ft
Támogatásértékű felh.bev
773 362 Ft
Pénzmaradvány
39 142 141 Ft
Elvonások, befizetések
--Ft
3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
1.2. és 3.sz. melléklet
Személyi juttatások
413 838 761 Ft
Munkaadót terhelő jár
89 310 264 Ft
Dologi kiadások
105 566 222 Ft
Támért műk
2 729 521 Ft
Tartalék
1 538 634 Ft

4. Felhalmozási kiadások összesen
1. ,2. és 3/a. sz. melléklet

16 650 220 Ft

5. A határozat egyebekben változatlan.

További mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegieroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas/tarsulasi-tanacs-uleseieloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-11/seo-url-41.html

Tárgy: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények
munkájáról, feladatairól.
TÁJÉKOZTATÓ
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács 2019. szeptember 19-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának feladat- és
jogkörét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 92/A. § és 92/B. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. §-a nevesíti. A fenti
rendelkezések alapján a fenntartó gondoskodik a meghatározott feladatokról és évente egy
alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
Szentgotthárdon és a környező 15 településen szociális alapszolgáltatásokat – köztük kötelező
és nem kötelező ellátásokat - vehetnek igénybe az arra rászorultak, melyek az alábbiak:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátások,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás
- családsegítés, gyermekjóléti szolgálat (speciális szolg: pszichológus, jogász, mediátor,
utcai szociális munka, kapcsolattartás, kórházi szoc. munka, készenléti szolgálat)
- továbbá a személyes gondoskodást nyújtó napközbeni ellátás keretében a bölcsődei
nevelés, gondozást.
A székhelytelepülésen a személyes gondoskodást ellátó intézmények: a Városi Gondozási
Központ Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd, valamint a
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje. A Gondozási
Központban a szociális étkeztetést, nappali idősek klubját Szentgotthárdon, a házi
segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a közösségi pszichiátriai ellátást,
támogató szolgáltatást (személyi segítés, szállítás) az egész kistérségben biztosítják a
rászoruló egyének számára. A gyermekek napközbeni ellátását a SZEOB Tótágas Bölcsődéje
biztosítja, a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat, a Család- és Gyermekjóléti Központ
intézménye látja el a térségben.
Mindhárom intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, fenntartójuk a
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa.
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények az alábbi jogszabályok alapján végzik
tevékenységüket, munkájukat:

-

-

1991. évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól.
1993. évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról.
1997. évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociálisintézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről
9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
6/2016. ( III.24. ) EMMI rendelet 4. melléklete a Bölcsődei nevelés-gondozás országos
alapprogramja

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatait és működési feltételeit a 1/2000.(I.7.) SzCsM
rendelet határozza meg.

I. Városi Gondozási Központ Szentgotthárd
A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye egyrészt kötelező, másrészt önként
vállalt szociális szolgáltatásokat biztosít. A személyes gondoskodás keretében az 1993. évi
III. törvény 57. § (1) bek. szabályozott szociális alapszolgáltatások közül kötelezően
ellátandó feladatként csak Szentgotthárdon a szociális étkeztetést és nappali idősek klubját
biztosítja, illetve a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek
közigazgatási területén házi segítségnyújtást (Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések
kivételével), önként vállalt feladatként pedig jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
támogató szolgálatot és közösségi pszichiátriai alapszolgáltatást nyújt.
A szolgáltatások - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével - normatív állami
támogatás igénybevételével működnek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a fenntartó Társulás között létrejött
megállapodás alapján – a Szerződés aláírása a Főigazgatóságon folyamatban van - 2019.
december 31-ig szól.
Az intézmény egyes szakfeladatainak teljesítése 2019. július hónapig kb. 50 %-os.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ szolgáltatásai 2018.
évben mennyibe kerültek, illetve 2019. évre vonatkozóan mennyit terveztek a költségvetésben
összkiadásként, továbbá ebből mennyi a normatíva /finanszírozási szerződések által
finanszírozott összeg és a Társulás által finanszírozott saját forrás:

Összes költség
Szolgáltatások

2018 év
Tény

2019. év
Terv

Pályázat/Normatíva
2018 év
Tény

2019. év
Terv

Társulás által
finanszírozott

Saját bevétel
2018 év
Tény

2019. év
Terv

2018 év
Tény

12100 Nappali szoc. ellátás

53 251 636 63 801 000

4 687 000

4 360 000

12130 Szoc. étkeztetés
Házi segítségnyújtás
12120 Sztg.
Házi segítségnyújtás
12180 Társulás
Jelzőrendszeres házi
12190 segítségny

40 536 834 43 003 000

9 466 560

9 134 400 21 390 635 21 480 000

12150 Támogató Szolgálat
Közösségi pszichiátriai
12191 ellátás

41 839 874 45 522 000

14 537 657 14 265 641

7 159 843

2019. év
Terv

7 400 000 41 404 793 52 041 000
9 679 639 12 388 600

2 910 175

2 640 000 24 392 042 28 616 359

3 000 070

2 760 000

3 892 279

5 485 641
6 693 600

8 728 343

8 571 359

1 705 400

1 705 400

1 387 275

1 320 000

7 176 463

19 600 633 25 087 000 10 067 000 10 067 000

2 550 235

2 040 000

6 983 398 12 980 000

0

0

15 620 692 16 817 000
10 269 138

9 719 000

10 500 621 11 633 000

9 700 000

9 700 000

800 621

1 933 000

Az előterjesztés készítői továbbra is javasolják ellátni a nem kötelező szociális
szolgáltatásokat a Városi Gondozási Központnál, a korábbi években ismertetett
indokoknál fogva, egyre növekvő igény mellett – információink szerint ezek a
szolgáltatások jövőre is hasonló feltételrendszerrel működtethetők, mint 2019-ben.
Személyi feltételek:
Engedélyezett álláshelyek száma 2019. július 01. időponttól: 39 fő. A 39 főből 38 fő
főfoglalkozású, 2 fő megbízási szerződéssel, 4 órában foglalkoztatott álláshely.
Intézményi alkalmazottak létszáma 2018. augusztus 01-jén 40 fő. Jelenleg átmenetileg 1 fő
általános ügyintézői álláshely betöltetlen.
A szakalkalmazottak 1 fő kivételével valamennyien rendelkeznek az 1/2000. SZCSM rendelet
3. számú mellékletében szabályozott az adott munkakör betöltéséhez szükséges
szakképesítéssel, valamint érvényes működési nyilvántartási számmal.







A házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható,
jelenleg 68 fő veszi igénybe – 24 fő a kistérségből, 44 fő Szentgotthárdról.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, valamint a segélyhívó készülék használatára képes
időskorú személyek veszik igénybe. A működési engedély alapján 60 db készülék van,
jelenleg 49 használatban, melyek közül mindösszesen 3 db olyan, ami a kétirányú
kommunikációs feltételeknek is megfelel. A készülékek cseréje egyre sürgetőbb, ennek
érdekében a Muraba ETT közreműködésével egy projekt keretében 45 db készülék
cseréjét pályáztuk meg.
A támogató szolgáltatást igénybevevő célcsoport a szociálisan rászorultnak minősülő
súlyos fogyatékos személyek köre. Eddig elsősorban a fogyatékkal élő gyermekek, és az
idős generáció vette igénybe, de emelkedett a 18-59 éves korosztály aránya is.
A közösségi pszichiátriai ellátást az otthonukban élő, intenzív támogatást igénylő,
hosszas pszichiátriai problémával küzdő emberek veszik igénybe. Az ellátást
Szentgotthárdon 29 fő, a kistérségben 13 fő veszi igénybe.

Az előterjesztés 1. számú melléklete a Városi Gondozási Központ részletes beszámolóját
mutatja be.

II. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Tótágas Bölcsődéje
A SZEOB Tótágas Bölcsőde a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény adta
lehetőségnek megfelelően egy többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény szakmailag
önálló intézményegységeként bölcsődei nevelést, gondozást lát el, melynek keretén belül a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja.

Az intézmény a szakmai munkát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján végzi, a feladatok ellátásánál a bölcsődei nevelés,
gondozás országos alapprogramja célkitűzéseit veszi figyelembe.
Az intézményben a 0-3 éves gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét,
gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja. A Bölcsőde 5 csoporttal és
68 betöltött férőhelyen működik. A tárgyi / környezeti feltételek megfelelnek a kisgyermekek
nevelésére/gondozására.
Személyi feltételek az intézményben biztosítottak. Az 5 csoportszobában 11
kisgyermeknevelő, és az ő munkájukat segítő 3 bölcsődei dajka dolgozik. A szakmai munkát
függetlenített bölcsődei intézményegység-vezető végzi.
A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi felelős látja el az
intézményben, aki havonta koordinációs üléseken vesz részt, nevelési év elején felméri a
csoportokban a gyermekek szociális helyzetét és amennyiben szükségesnek ítéli meg
megteszi a szükséges lépést.
2012. óta van az intézményben személyi gondozási térítési díj, melyből a 2018. évben
5.069.475,- Ft folyt be.
A bölcsőde tájékoztatja a szülőket a pénzbeni támogatási lehetőségekről.
A tavalyi évben 1 gyermeket vettek védelembe, 2 kisgyermek családgondozói alapellátásban
részesült.
A bölcsőde hatékonyan, jelenleg 100%-os kihasználtsággal működik és kezdi meg a
2019/2020-as nevelési évet.
A Tótágas Bölcsőde részletes beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

III. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
A Család- és Gyermekjóléti Központ a járásszékhelyhez tartozó 15 településen látja el az
alapszolgáltatást-, családsegítést, gyermekjóléti alapellátást, és a hatóság közeli
alaptevékenységet.
A fent leírtakat az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, a 15/1998 NM rendelet,
valamint az 1/2000. SzCsM rendelet alapján végzik.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, intézményvezető, család-és gyermekjóléti
szolgáltatás esetében 3 fő családsegítő, a család-és gyermekjóléti központot illetően (mely a
hatóságközeli tevékenységet is magába foglalja) 1 fő esetmenedzseri, 1 fő szociális diagnózis
felvételi esetmenedzser, 1 fő tanácsadói, 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve

szociális asszisztens látja el.
A speciális feladatokat nagy részét külsős szakemberek (jogász, pszichológus, mediátor ) látja
el.
Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, jelenleg 12 fő státusszal,
melyből 10 betöltött.
A feladatellátásához a tárgyi feltételek teljes körben biztosítottak, ez év elején 1 db gépkocsi
beszerzése is megtörtént.
Az előző évektől eltérően tavaly 2 krízishelyzetben lévő egyén került az utcai szociális munka
során látótérbe, akik azonnali beavatkozást igényeltek (mindkét személy a hajléktalansággal
küzdött).
Az intézmény az elmúlt időszakban 5 fő kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezését
kezdeményezte, 3 kiskorú gyermeket emelt ki a családból; 3 család esetében javasolt
rendkívüli települési támogatást, 1 család esetében javasolt téli tüzelő támogatást.
Az intézmény részletes beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megismerni és elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
1.

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a személyes
gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól szóló beszámolót megismerte
és elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
………………………………………………………
Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Fábián Béláné intézményvezető
Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető
Uhor Anita intézményvezető

Szentgotthárd, 2019. augusztus 26.

Huszár Gábor
elnök

További mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegieroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas/tarsulasi-tanacs-uleseieloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-11/seo-url-41.html

Tárgy: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd megüresedő
álláshely betöltés iránti kérelem
ELŐTERJESZTÉS
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács 2019. szeptember 19-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A Városi Gondozási Központ intézményvezetője a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt
Társulási Tanács felé (1. sz. melléklet). Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 23/2018. sz. határozatában úgy döntött, hogy az intézményekben az év közben
megüresedő álláshely betöltését a Testület elé kell terjeszteni, jelen előterjesztést ez indokolja.
Az intézmény vezetője a mellékelt kérelemben a nyugdíjba vonuló gépkocsivezető álláshelyét
szeretné betölteni. Az intézményvezető a feladatellátás fontossága miatt kéri a fenntartót,
hogy 2019. november 01. időponttól megbízási szerződéssel történő foglalkoztatással (a
már nyugdíjban lévő volt gépkocsivezető tovább alkalmazásával) betölthesse az
álláshelyet.
Az intézmény nem új álláshelyet kér, az álláshelyek száma változatlan marad.
Kérem a Társulási Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Városi Gondozási
Központ kérelmét megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény 2019. november 01.
időponttól megbízási szerződéssel történő foglalkoztatással (a már nyugdíjban lévő volt
gépkocsivezető tovább alkalmazásával)
töltse be az álláshelyet. Az intézmény
engedélyezett álláshelye nem változik.
Határidő : azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
Fábián Béláné intézményvezető
Szentgotthárd, 2019. szeptember 13.
Huszár Gábor
elnök

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

Üsz: 131-1/2019.
Tárgy: Megüresedett álláshely betöltésének
engedélyeztetése
Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatal
Képviselő Testület
Huszár Gábor Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Városi Gondozási Központ intézményvezetőjeként a 23/2018. számú Képviselő Testületi
határozat 3. pontja alapján az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz:
A Városi Gondozási Központban a Támogató Szolgálat szakfeladaton 1 fő
gépkocsivezetőnek 2019. október 27-vel felmentéssel, nyugdíjbevonulás miatt megszűnik
a közalkalmazotti jogviszonya.
A munkavégzés alóli felmentési időszaka: 2019.08.28-tól, 2019.10.27-ig tart.
Az előzőekben leírt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Polgármester
Urat, engedélyezzék az intézmény részére az 1 megüresedett gépkocsivezető munkakörű
álláshely betöltését, 2019. november 01-től megbízási szerződéssel történő foglalkoztatással,
a volt gépkocsivezető alkalmazásával.
A fogyatékkal élő, valamint az időskorú ellátottak folyamatos és zavartalan ellátása érdekében
a fenti időponttól a megüresedett álláshely betöltése sürgős és halaszthatatlan.
Szentgotthárd, 2019. 07. 24.
Tisztelettel
Fábián Béláné
intézményvezető

Tárgy: Köznevelési intézmény beszámolója (SZEOB)
BESZÁMOLÓ
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2019. szeptember 19-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése alapján a
fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy
az intézmény tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen. A Szentgotthárd és Kistérsége
Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója elkészítette és megküldte a fenntartó számára az
előző tanévről szóló beszámolóját (lásd: 1. számú melléklet). Ez a beszámoló mind tartalmi,
mind formai területen a köznevelési törvényben megfogalmazottak, az ott előírt
szempontoknak megfelelően készült.
Az elkészített anyag részletes, alaposan kidolgozott minőségi munkavégzésről ad számot
megfelelve a jogszabályi előírásnak. Tartalmazza a feladatellátást jellemző adatokat, férőhely
kihasználtság, vezetési szerkezetet, álláshely összetételt. Továbbá a szakmai
munkaközösségek működését, tanköteles gyerekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját,
a kötelező továbbképzéseket, az óvodai ünnepeket, a szülőkkel történő kapcsolatok formáit.
A dokumentum tájékoztat az óvoda és az iskola közötti átmenet lehetőségeiről, külső
kapcsolatokról, a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s gyermekek ellátásáról, a hitoktatás
lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges és környezettudatos életmódra
nevelésről, valamint a nemzetiségi nevelésről is beszámol. Az anyag tartalmazza az óvodába
járó gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi
dokumentumok felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is.
A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00019 számú, „A szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és
energetikai felújítása” pályázati projekt keretében az óvoda tornaszobával és közösségi
helyiséggel is bővült. Az elmúlt tanévben az építési munkálatok miatt az óvoda dolgozói
jelentős többletmunkát végeztek.
Önkormányzati feladatként a gyermekétkeztetést továbbra is külső szolgáltató
(JustFood Kft) megbízás alapján végzi.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „SZEOB
Intézményvezetői beszámoló a 2018/2019-es nevelési évről” c. beszámolót megismerte az
előterjesztés 1. sz. melléklet szerin elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
………………………………………………………….

Határidő: azonnal
Felelős : Huszár Gábor elnök
Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató
Szentgotthárd, 2019. szeptember 04.
Huszár Gábor
elnök

További mellékletek: http://hivatal.szentgotthard.hu/hivatal/onkormanyzati-es-tersegieroforrasok/szentgotthard-es-tersege-onkormanyzati-tarsulas/tarsulasi-tanacs-uleseieloterjeszteseinek-mellekletei/2019-ev-11/seo-url-41.html

Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
(SZEOB) Alapító Okirat módosítás iránti kérelem
ELŐTERJESZTÉS
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács 2019.szeptember 19-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulás fenntartásában működő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és
Bölcsőde igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz (1. sz.
melléklet). Az intézmény Micimackó Tagóvoda nyilvántartási adatában (helyrajzi szám)
hibás tartalom szerepel. Az ingatlan helyes helyrajzi száma: 245/2 (most a dokumentumokban
500/3. hsz. szerepel).
A fentiek alapján a nevezett intézmény alapító okiratában a helyrajzi számot pontosítani
szükséges.
A Magyar Államkincstárral előzetesen egyeztetett tartalmú módosító okiratot és a
módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 2. sz és 3. sz. mellékletei
külön-külön tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a SZEOB
módosított Alapító Okiratát jóváhagyni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.

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 Térségi Erőforrások v.

2.

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 polgármester
törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.

Szentgotthárd, 2019. július 09.
Huszár Gábor
elnök

1. sz. Melléklet
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14.
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
Tárgy
Címzett

: SZsz/308.-10./2019. sz.
: Kérelem a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
alapító okirat módosítására
: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Huszár Gábor Elnök Úr

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Társulási Tanács!
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatójaként kérem a
mellékelt kérelem alapján a SZEOB alapító okirat módosítását engedélyezni szíveskedjenek.
Megköszönve együttműködésüket, tisztelettel:
Szentgotthárd, 2019. július 09.

Varjuné Molnár Katalin
igazgató

2.sz. Melléklet
Okirat száma: Szt/ 4972-2/2019.

Módosító okirat

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2019. március 28. napján kiadott
Szt/1075-3/2019. 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 …………/2019. számú határozatára figyelemmel a következők szerint
módosítom:
1. Az Alapító Okirat 6.4. pontjában a 2. sorban az ingatlan helyrajzi száma
módosul:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

9963 Magyarlak , Boldog Brenner
János út 1.

245/2

Magyarlak
Község
Önkormányzata,
vagyon
használati joga

óvodai
nevelés

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szentgotthárd, 2019. ……….
P.H.
Huszár Gábor elnök

3.sz. Melléklet

Okirat száma: Szt/4972-3/2019.

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
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
1.1.2. rövidített neve: SZEOB

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 14.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Tótágas
Bölcsődéje

telephely címe
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 16.

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.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

Városi Óvoda

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 14.

2

Tapsifüles Óvoda

9952 Gasztony , Fő utca 20.

3

Kerekerdő Óvoda

9954 Rönök, Petőfi S. utca 16.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

3.2.

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.

A költségvetési szerv fenntartójának
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:

- óvodai nevelés, köznevelési feladat
-bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása
4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

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.
4.4.

1

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám
041231

kormányzati funkció megnevezése
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

091120

9

091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

10

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

12

104031

13

104035

14

104036

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében
történő ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok
nappali intézményében
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni
ellátását biztosító intézményben.

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

7
8

091130

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.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

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.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

3

megbízási jogviszony

2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

1

4

közfoglalkoztatotti
jogviszony

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

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai
intézményegységgel, és egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési
tevékenységet ellátó bölcsődei egységgel.
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. 1. óvodai nevelés, 1.2. nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, 1.21. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.
6.1.3. 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.
6.2.

A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág
Tagóvodája

9962 Csörötnek , Vasúti út 16.

2

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde Micimackó
Tagóvodája

9963 Magyarlak, Boldog Brenner János
út 1.

6.3.

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

feladatellátási hely megnevezése
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
1 Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
2 Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág
Tagóvodája
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
3 Óvodák és Bölcsőde Micimackó
Tagóvodája
4 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített

11 csoport

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
260

1 csoport

25

1 csoport

25

5 csoport

68

tagozat
megjelölése

Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje
6.4.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

9970 Szentgotthárd , Kossuth L. utca
14.

1034/2

óvodai
nevelés

9963 Magyarlak , Boldog Brenner
János út 1.

245/2

9962 Csörötnek, Vasúti út 16.

455/1

Szentgotthárd
Város
Önkormányzata ,
vagyon
használati joga
Magyarlak
Község
Önkormányzata,
vagyon
használati joga
Csörötnek
Község
Önkormányzata ,
vagyon
használati joga

1

2

3

óvodai
nevelés

óvodai
nevelés

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 2019. …………….
napján kelt, a törzskönyvi bejegyzés
napjától alkalmazandó Szt/4972-2/2019.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szombathely, 2019. ………………

P.H.
Magyar Államkincstár

Tárgy: Pályázati lehetőség a bölcsőde bővítésére, fejlesztésére
Előterjesztés
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2019. szeptember 19-i ülésére
Tisztelt Társulási Tanács!
Megjelent a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című, TOP.1.4.1-19 kódszámú
pályázati felhívás. Célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz
való hozzáférés javítása az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében.
Meglévő bölcsőde esetén a férőhelyek – legalább egy csoportszobával való – bővítése
támogatható, ezen belül felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés szerepel az
elszámolható költségek keretében. (Új férőhely létrehozását vagy férőhelybővítést nem
tartalmazó projektek nem támogathatók.) A pályázatot 2019. október 31-ig lehet benyújtani.
A SZEOB részeként működő Tótágas Bölcsőde épülete 2013-ban az NYDOP-5.1.1/B-112012-0004 projekt támogatása segítségével és jelentős önkormányzati hozzájárulással, több
mint 100 millió Ft-os beruházás során teljesen megújult (új burkolatok, nyílászárók, újjáépült
vizesblokkok, akadálymentesítés, hő- és tetőszigetelés, fűtés és elektromos hálózat
korszerűsítés, napelemek, akadálymentesítés). A fejlesztés eredményeként a férőhelyek száma
54-ről 68 főre emelkedett. Jelenleg a Bölcsődében 3 egységben, 5 csoportszoba szolgálja a
gyermekek napközbeni ellátását, illetve egy csoportszobát tornaszobaként használ az
intézmény.
Jelen pályázat keretében lehetőség nyílna a bölcsődében új férőhelyek kialakítására, az
előzetes egyeztetések alapján az alábbiak szerint:
 Szakmai szempontok figyelembevételével az új férőhelyeket/új csoportszobát a most
tornaszobaként használt csoportszobában terveznénk kialakítani. Ehhez szükséges a
helyiség belső felújítása: padozatcsere hőszigeteléssel, ajtó cseréje, előtér felújítása,
mert ezekre a 2013-as felújítás során nem kerülhetett sor. A helyiség méretei alapján
(40,51 m2) 13 új férőhely vállalható. A csoportszoba berendezéséhez szükséges új
bútorok, eszközök beszerzése is feladat a projektben.
 Új mozgásfejlesztő szoba (tornaszoba) kialakítására hozzáépítéssel történne, erre az
épület nyugati irányú, az eddigi szerkezetet követő, láncszerű bővítéssel van lehetőség.
A kb. 72 m2-es bővítményben tornaszoba, játéktároló, sószoba, takarítószer tároló
kapna helyet, meglévő helyiség átalakításával pedig gyermekmosdó és közlekedő
kerül kialakításra.
 Két babakocsi és gyermek kerékpár tároló, valamint egy közlekedő helyiség – a
láncszerű épületen való átjárás könnyítésére - a légudvarokból történő leválasztással
alakítható ki. (Az akadálymentes bejárat, akadálymentes mosdó és 1 db parkolóhely az
NYDOP projektben kiépült.)

A projekt keretében egyéb elmaradt felújítási és átalakítási munkákra is sor kerülhet:
 gyermek WC és kézmosó kialakítása tároló helyiségből a játszóudvari bejáratnál,
a szélfogóból nyílóan, a játék közbeni tisztálkodás megkönnyítésére,
 tárgyaló helyiség kialakítása a jelenlegi mosoda-szárító helyiségből, közösségi
teremként a gondozóknak, személyzetnek,
 mosoda áthelyezése a jelenlegi zuhanyzó helyiségbe, zuhanyzó kialakítása a
mosdóban,
 árnyékolók (redőnyök) a csoportszobák ablakaira, teraszajtókra,
 tűzjelző rendszer kiépítése,
 játszóudvar fejlesztése (játékok, meglévő játékok alá pl. gumiburkolat, járdák
felújítása),
 udvari csapadékvíz-elvezetés kiépítése,
 térkövezés végig (az óvoda előtt) egészen a főbejáratig
 parkolóhelyek kialakítása a főbejáratnál.
A fenti módon összeálló projektterv mindösszesen bruttó 153.540.462,- Ft-os projekt
költségvetéssel valósulhat meg, a projekt felhívásban foglalt százalékos korlátokat is
figyelembe véve, műszaki oldalon tervezői költségbecslésekkel kalkulálva. A projekt
költségvetését 100%-os támogatási intenzitással nyújtja be a tulajdonos, Szentgotthárd
Város Önkormányzata. Amennyiben a pályázat bírálata/megvalósítása során saját forrás
szükségessége merülne fel, Szentgotthárd Város Önkormányzata fogja teljes egészében
biztosítani.
Kérem a fenntartó Társulási Tanácsot, a tervezett fejlesztésről szóló fenti tájékoztatást
elfogadni, a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal és
támogatja, hogy a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” TOP-1.4.1-19 kódszámú
pályázati kiírásra a tulajdonos Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a
SZEOB Tótágas Bölcsőde előterjesztésben meghatározottak szerinti bővítésére és felújítására
azzal, hogy a pályázat benyújtásához / megvalósításhoz szükséges saját forrás összegét Szentgotthárd
Város Önkormányzata biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor polgármester / elnök
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2019. szeptember 13.
Huszár Gábor
elnök

