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előterjesztései 



Tárgy: Beszámoló a Társulás 2020. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
 

ELŐTERJESZTÉS 

  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

 Társulási Tanácsának 2020. szeptember 30-i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. I. félévi teljesítéséről az alábbi 

tájékoztatást adom: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetését 650.481.750 Ft 

kiadási és bevételi főösszeggel tervezte. A Társulási Tanács által jóváhagyott - a költségvetési 

határozaton átvezetett - kiadási és bevételi főösszeg az I. félévben 16.814.308 Ft-tal nőtt, 

667.296.058 Ft-ra módosult.  

 

Bevételi források és azok teljesítése 

 

Költségvetés módosított előirányzata:           667.296.058 Ft 

Teljesítés               285.590.265 Ft 

Teljesítés                         42,8 % 

            

Működési bevételek:    

Intézményi működési bevételek:              22.498.559 Ft 

A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó intézmények térítési díj bevételéből, 

helységek bérbeadásából származó bevételek jelentik. 

  

Támogatásértékű bevétel     

  Működési célú támogatásértékű bevétel:          222.212.558 Ft 

  Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:                         0 Ft 

Tartalmazza az állami normatív hozzájárulást és a települések által teljesített befizetéseket. 

 

Elvonások, befizetések bevételei:     3.779.378 Ft 

Pénzforgalom nélküli bevételek:                             37.099.770 Ft 

 

 

Kiadások alakulása: 

 

Költségvetés módosított előirányzata:         667.296.058 Ft 

Teljesítés             273.538.227 Ft 

Teljesítés                                                41,0  % 



  

           

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Összes kiadás 650.481.750 667.296.058 273.538.227 41,0 

Összes kiadásból: 

-műk. kiadás  

648.073.750 662.151.819 272.921.184 41,2 

Beruházás + felújítás 2.408.000   5.144.239     617.043 12,0 

 

Működési kiadások (Ft) 

 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Működési kiadás     

Működési kiadásból: 

-személyi juttatás 

-munkaadót terhelő járulék 

 

449.622.200 

  87.865.300 

 

449.622.200 

  87.865.300 

 

190.158.472 

  37.173.113 

 

42,3 

42,3 

Dologi kiadás+ tart 107.818.750 108.380.620 41.810.221 38,6 

Egyéb műkc. kiadás     2.767.500   16.283.699   3.779.378 23,2 

 

A Társulási költségvetés összkiadásainak teljesítése 41%. A kiadásokon belül a működési 

célú kifizetések teljesítése 99,7%, felhalmozási célú kifizetés az első félévben nagyon 

alacsony volt (617.043 Ft) 

A kiadási előirányzat változásait, pótelőirányzatokat és a zárszámadást – azzal együtt a 

pénzmaradványt -  a Társulási Tanács a félév folyamán határozat módosítással jóváhagyta.   

 

Összességében megállapítható, hogy vállalt feladatainkat 2020. év első felében elláttuk.  

A koronavírus okozta nehézségek ellenére az intézmények működése biztosított volt, továbbra 

is fontos a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása.  

 

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. A kiadások határidőben történő teljesítése, nagyrészt 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának finanszírozási hozzájárulásával tud 

megvalósulni. A Társulási Tanács a 2/2020. számú határozatának 4. pontjával döntött arról, 

hogy a feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési határideje: 50%-a 

2020. március 31-ig; 50%-a 2020. szeptember 30-ig. Az előterjesztés írásának 

időpontjában (2020.09.15.) az alábbi tartozások állnak fent: 

 

 Önkormányzat Ft 

1 Alsószölnök 825.575 

2 Felsőszölnök 4.313 



3 Szakonyfalu 883.294 

4 Kétvölgy 204.278 

5 Orfalu 19.376 

6 Csörötnek 10.417.551 

7 Magyarlak 2.122.648 

8 Kondorfa 603.373 

9 Rátót 545.884 

10 Rábagyarmat 1.734.738 

 Rábagyarmat – 2019.év 2.422.123 

11 Gasztony 973.693 

12 Vasszentmihály 804.887 

13 Rönök 964.416 

14 Nemesmedves 0 

15 Apátistvánfalva 709.233 

 Összesen 23.235.382 

 

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 2020. I. 

félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit az előterjesztés és a melléklet 

szerint megismerte, a beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2020. szeptember 17. 

                         

       Huszár Gábor 

                                                                                            elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A SZEOB beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről. 
 

 

B E S Z Á M O L Ó 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2020. szeptember 30-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 továbbá 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. 

  

Az anyagból kiemelendő, hogy az intézmény évek óta súlyos óvodapedagógus hiánnyal 

küzd. Ez a probléma sajnos országos szintű, amire a fő megoldást nem helyi szinten kell 

keresni, de a lehetőségeinkhez képest mindent meg kell tenni, hogy vonzóbbá tegyük 

intézményünket. Az óvodapedagógus hiányt folyamatos eseti helyettesítésekkel pótolta az 

intézmény. 2020. szeptember 1-től bővült az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztathatók 

köre, melynek értelmében - bizonyos feltételek mellett - nem kötelező a folyamatos 

óvodapedagógusi jelenlét, nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkatárs is lehet a 

gyermekekkel. Amennyiben a távol lévő óvodapedagógus kolléganők helyett nem jelentkezik 

szakképzett óvodapedagógus, úgy a gyermekek zavartalan, biztonságos nevelése érdekében 

nevelő –oktató munkát segítő dajkát, pedagógiai asszisztenst kell alkalmaznia az 

intézménynek.   

 



A kialakult járványügyi helyzet rendkívüli helyzetbe hozta az egész intézményt. Az újra 

indulásnál az egészségmegőrzés, a higiéniai szabályok betartására, betartatására kellett/kell 

nagyon figyelni, megfelelő eszközöket biztosítani. Megnövekedett költségekkel is járnak ezen 

intézkedések.  

 

Az SNI-s gyermekek egyre növekvő létszáma egyre súlyosabb betegsége folyamatosan 

pedagógiai asszisztens, illetve hetente több órás külső speciális szakember jelenlétét igényli.  

 

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 2019/2020-as nevelési évről” c. beszámolót megismerte és az 

előterjesztés 1. sz. melléklet szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

…………………………………………………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor elnök 

     Varjuné Molnár Katalin SZEOB igazgató 

 

Szentgotthárd, 2020. szeptember 04. 

       

          Huszár Gábor 

                          elnök 
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Intézményvezetői beszámoló a 2019/2020-as nevelési évről 
 

BEVEZETŐ 
 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely óvodája (Játékvár 
Óvoda) 11 gyermekcsoporttal, 260 férőhelyszámmal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a 
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas Bölcsődéje 
5 gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el 2019/2020- as nevelési év feladatait. A SZEOB 
teljes, engedélyezett álláshelyeinek száma 65 fő.   
A 2019/2020-as nevelési évben is súlyos problémát okozott az évek óta fennálló állandó 
személyi feltételek biztosítása.  
A székhely óvodában szeptembertől a tartósan távollévő kolléganők álláshelyét (9 fő) nem 
tudtuk maradéktalanul betölteni. Január 1-től 2 fő kérte a közalkalmazotti jogviszonyának 
megszűntetését, ebből 1 fő helyettesítő álláshelyen volt, 1 fő állás terhén dolgozott. Január 
1-el 2 fő nyugdíjba vonult, január 11-től újabb 1 fő nyugdíjas lett. Január 11-től tehát 
összesen 10 helyet kellett betöltenünk. 6 fő tartósan távol volt, Gyed, Gyes, betegség miatt, 
4 fő nyugdíjazása miatt üres álláshely alakult, melyre pedig a 4 fő már itt dolgozó 
helyettesítő álláshelyen lévő kolléganő kapott kinevezést.   
A 6 betöltetlen helyettesítő álláshelyünket nyugdíjas óraadó kolléganőkkel próbáltuk 
enyhíteni. Az óraadók heti 14 órában dolgozhatnak, 5 fő nyugdíjas óraadót kellett 
alkalmazni. 
Az óvodapedagógus hiányt folyamatos eseti helyettesítésekkel pótoltuk.  
Az egyre nagyobb mértékű fluktuációt, pedagógushiányt tetőzi, hogy 2020 szeptembertől 
újabb 1 fő pedagógus kérte felmentését családi körülményei miatt, valamint 2 fő 
pedagógus nyugdíjazásuk miatt.  
A gazdasági szempontból sem könnyű nevelési évünket a személyi feltételek hiánya mellett 
tovább nehezítette az, hogy továbbra sem volt biztosítható a csoportonkénti két óra átfedési 
idővel a két óvónő egyidejű jelenléte. Ezt a vezetők  csoportban töltött idejének konkrét 
elrendelésével orvosoltuk. A vezetői megbízások sincsenek maradéktalanul ellátva, mivel 
hiányzik 1 igazgatóhelyettes és 1 intézményegységvezető helyettes.  
Mindezen problémákat tetőzte a 2020. március 14-én kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet. 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere a SZEOB Játékvár Óvodája és a 
SZEOB Tótágas Bölcsődéje vonatkozásában rendkívüli szünetet rendelt el 2020. március 17-
től. A kiscsoportos gyermekfelügyeletet ezt követően is folyamatosan biztosítottuk. A 
járványhelyzettel összefüggésben megnőttek az adminisztrációs feladatok, hiszen napi szintű 
jelentési kötelezettségünk volt. 
Az óvoda valamennyi dolgozója, többletfeladatok vállalásával, folyamatos túlórákkal 
biztosította a gyermekek zavartalan óvodai nevelését. Az udvar és az épület 
tisztántartásában, rendezettségében sokat segítene egy állandó intézményi gondnok 
alkalmazása. Ennek megoldása még várat magára. Jelenleg a SZET KFT-végzi az udvar és 
épület karbantartás feladatait.  
Székhelyóvodában az óvodapedagógusok 188 napot, dajkáink összesen 75,5 órát a SZEOB 
Tótágas Bölcsődéjében a kisgyermeknevelők 30 napot helyettesítettek.  
A SZEOB Játékvár Óvodája tornatermének, közösségi helységének építési munkálatai során 
szükségessé vált az udvari játékeszközök újratelepítése. 2020 tavaszára befejeződtek a 
munkálatok.  A csoportok karbantartási munkálatai közül csak a legszükségesebbek 



történtek meg. A tisztasági festések, a szűk költségvetési keret miatt elmaradtak. A 11. 
csoport vizesblokk felújítása is még megoldásra vár. A 2019/20-as nevelési évre az előző 
évhez hasonlóan semmilyen dologi kiadást nem tervezhetett az intézmény, így egyéb 
karbantartást, felújítást nem tervezhettünk.  
Az intézmény főbejáratánál  feltöredezett beton felújítása, az udvarrész térkövezése 
kiemelten fontos lenne. A SZEOB Tótágas Bölcsődéje férőhely bővítésére elnyert 
pályázatával remélhetőleg sikerül ezt a problémát is megoldani.  
A SZEOB Micimackó Tagóvodában és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában szerencsére az 
egész évben változások nélkül biztosított volt a személyi feltétel.  

A SZEOB Csillagvirág Tagóvodája tagóvodavezetőjének beszámolójából idézve: 
„karbantartói  feladatok ellátásában nem történt változás…… „továbbra is  elsődleges 
szempont volt  a takarékos működés, gazdálkodás.” 

A sikeres pályázatnak köszönhetően végre megújulhatott az óvoda épülete. 
„Tudtuk, hogy a pályázaton nyert összeg nem lesz elegendő minden tervezett munka 
elvégzésére. Rangsorolni kellett néhány dolgot, hiszen a munkálatok alatt is jöttek elő nem 
várt akadályok, többlet feladatok.  A felújítás októberben kezdődött, és az utómunkálatok 
még jelenleg is tartanak.” 

A SZEOB Micimackó Tagóvodájában a rendszeres óvodában elvégzendő karbantartási, 
kisjavítási  feladatok, udvarrendezés stb.  munkákat az önkormányzat mindenkori 
közmunkásai és a hivatal karbantartó dolgozója  végezte  nevelési év során ,valamint 
szülőktől kaptak segítséget. A kialakult veszélyhelyzet miatt a játékok fertőtlenítő lemosására 

még az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fordítottak. Festést nem terveztek. Az udvari játékok 

folyamatos karbantartása továbbra is szükséges, az elhasználódott részek cseréjét 

folyamatosan meg kell oldani. 
Mindkét tagintézményt a 2020. márciusban kihirdetett veszélyhelyzet érintette. A helyi 
önkormányzatok úgy döntöttek, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el. Természetesen a 
kiscsoportos gyermekfelügyeletet minden esetben megoldották. 

Bölcsődei intézményegységünkben az állandó személyi feltétel szeptembertől 
biztosított volt. Az 5 csoportszobában, 68 férőhelyen tudtuk biztosítani a 3 év alatti 
gyermekek ellátását. Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek 
megfelelően indítottuk el a nevelési évet. 2019 decemberétől egy kisgyermeknevelő tartós 
távollétét kezdte meg gyermekvállalás miatt, szerencsére helyét pótolni tudtuk egy 
helyettesítő kolléganő alkalmazásával. Az alapvető karbantartási munkálatok megvalósultak.  
 
A kialakult járványügyi helyzet rendkívüli élethelyzetbe hozta az egész intézményt. Az újra 
indulásnál az egészségmegőrzés, a higiéniai szabályok betartására, betartatására kellett/kell 
nagyon figyelnünk, megfelelő eszközöket biztosítanunk. Ez nem csak egy szigorú, 
felelősségteljes magatartásformát vár el az intézmény valamennyi dolgozója, gyermekei, 
szülei részéről, hanem megnövekedett költségekkel is járt és járni fog. A fertőtlenítőszereket 
a szentgotthárdi önkormányzat biztosította, illetve maszkokat és gumikesztyűket is kapott az 
intézmény .  Segítségükre továbbra is számítunk. 
 
Egyetlen nevelési év sem múlik el hatósági ellenőrzések nélkül. 
A 2019/2020-as nevelési évben a Kormányhivatal a SZEOB Csillagvirág Tagóvodáját 
ellenőrizte.  Az ellenőrzés során hiányosságot, szabálytalanságot nem találtak.  
Az udvari játékeszközök éves ellenőrzése megtörtént, mint azt korábban írtam, az építkezés 
miatt kiszedett játékeszközök visszatelepítése is megtörtént.  



A 2019/20-as nevelési évben tervezett minősítési eljárásokat a járványügyi helyzet 
miatt törölték. 

Az aktív dolgozó 23 fő óvodapedagógusi létszámból  9 fő (39%) PEDII. kategóriában 1 
fő Mester kategóriában van. A bölcsődében diplomával rendelkező kisgyermeknevelők is 
bekapcsolódtak a minősítésbe. A pedagógus munkakörben dolgozó 5 főből 1 fő már PED II. 
kategóriában 2 fő PED I kategóriában 2 fő pedig gyakornok kategóriában van.  A SZEOB 
Egyesített Óvodák intézményegységében a belső ellenőrzésben 1 fő óvodapedagógus, 3 fő 
kisgyermeknevelő, 2 fő dajka kolléganőnk vett részt. Az ellenőrzés teljes egészében az 
intézmény Belső Önértékelési Szabályzatában meghatározottak valamint a szociális szférára 
vonatkozó ágazatspecifikus szabályzat szerint valósult meg. 

A SZEOB Játékvár Óvodája, mint a Soproni Egyetem Benedek Elek Óvodapedagógiai 
Karának „Bázis Óvodája” minden évben fogadja a hallgatókat. Magas színvonalú 
nevelőmunkánknak köszönhetően, folyamatosan jelentkeznek hozzánk szakmai gyakorlatra 
már nem csak az óvodapedagógus hallgatók, hanem más nevelési területhez kapcsolódó 
képzésben részt vevő hallgatók is. A gyakorlaton résztvevők közül 4 fő óvodapedagógus 
jelölt, illetve a 3 fő tanító képesítést megszerezni kívánó volt. Az összes gyakorlat ideje 7 hét 
volt.  

 
A törvényi és jogszabályi előírásokat betartva intézményünkben minden évben 

felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a szabályzatainkat (BÖP, HIT, SZMSZ, PP, Házirend). 2019. 
szeptemberében szükséges volt a házirend az SZMSZ a Pedagógiai program felülvizsgálata, 
illetve a Pedagógiai programunk módosítása.  
 
Intézményünk a jogszabályokban, s belső szabályzataiban meghatározottak szerint látta el 
feladatait a 2019/2020-as nevelési évben.  
 
A 2019/2020-as nevelési év jelentős többletterhet rótt az intézmény valamennyi 
alkalmazottjára. Köszönet és hála kitartó munkájukért. Áldozatvállalásuk nélkül a 
kisgyermekek egészséges, biztonságos, szeretetteli nevelése nem lett volna biztosítható.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Alapító okirat szerinti feladatellátás (2020. május 31.-i adatok) 

 

Alapító okirat szerint ellátott feladat 

 
nevelés

ben 
résztve

vő 
összes 

fő 

ebből a többi 
gyermekkel 

együtt 
nevelhető 

sajátos 
nevelési igényű 

gyermekek 
óvodai 

nevelése 
fő 

ebből 
nemzetiség-
hez tartozók 

óvodai 
nevelése 

fő 

Alapító 
okirat 

szerinti 
maximáli-

san 
felvehető 
gyermek-
létszám 

Férőhely 
kihasznált-

ság % 

napi 
nyitva 
tartás 
tól-ig 

napi 
nyitva 
tartási 

óra 

csoportok 
száma 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

  264 
(SNI-
vel 

276) 

9 27 260 100 
5.30-
17.30 

12 11 

Telephely: Tótágas 
Bölcsőde, 9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 16. 

67 - - 68 98 
5.30-
17.30 

12 5 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti 
út 16. 

16  - 9 25 64 
6.00-
16.00 

10 1 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Temető 
u. 1. 

25 _  25 100 
7.00-
16.00 

9 1 

 

Intézményünk óvodai intézményegységében a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel minden igényét kielégítettük. Az óvodai nevelésben való részvételi 
kötelezettségének minden arra kötelezett gyermek eleget tett, 100%-ban intézményünkben. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek különleges, speciális végzettségű szakemberekkel 
történő fejlesztése továbbra is csak intézményi kereteken kívül biztosítható (logopédus, 
pszichopedagógus, konduktor, gyógypedagógus). Fenntartónk az intézmény 
költségvetésében e feladatok ellátására biztosítja a fedezetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság az óvodai és bölcsődei 
intézményegységben  

      2.1. adattáblák 

Óvodás gyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 
megnevezése 

SZEOB Játékvár Óvodája 

Felvehető maximális 
gyermeklétszám 

                                                                  fő 

Óvodai csoportok száma 11 
 

01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj. 

Óvodás gyermekek 
létszáma 

262 261 264 264 

Tényleges 
gyermeklétszám alapján 
meghatározott csoport 
átlaglétszám fő/csoport 

24 24 24 24 

SNI-vel felszorzott 
létszám 

269 268 273 276 

SNI-vel felszorzott 
gyermeklétszámmal 

számított csoport 
átlaglétszám: fő/csoport 

25 25 25 25 

Étkező gyermekek 
létszáma 

262 261 264 264 

Félnapos óvodás 0 0 0 0 

Veszélyeztetett gy. 
létszáma 

3 3 3 3 

Hátrányos helyzetű gy. 
létszáma: 

7 7 7 7 

A nemzetiséghez 
tartozók létszáma 

52 52 52 52 

 

A csoportok átlaglétszáma a köznevelési törvényben meghatározott 20 főhöz képest 25 fő, 
ami nagyon magas. Az étkezést minden gyermek igénybe veszi. A 2016 szeptemberétől 
érvényes szabályozások szerint a gyermekek közel 60%-a, valamilyen jogcímen ingyenesen 
étkezhet az óvodában. Ez az arány havonta is változhat vélhetően a nagyobb számú 
nagycsaládosok, és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeklétszám miatt. 

 

 

 

 

  

 

 



Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
25 

Óvodai csoportok száma 1 
 

01.szept 01.okt 31. dec. 31. máj 

Óvodás gyermekek létszáma 16 16 16 16 

SNI-vel felszorzott létszám 16 16 16 16 

Étkező gyermekek létszáma 16 16 16 16 

Félnapos óvodás 2 2 2 2 

Veszélyeztetett gy. létszáma 7 7 7 7 

Hátrányos helyzetű gy. 

Létszáma: 
3 3 4 4 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű  
5 5 5 5 

A nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
9 9 9 9 

 

Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Micimackó Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 
25 

Óvodai csoportok száma 1 
 

01.szept 01.okt 31. dec. 31. máj 

Óvodás gyermekek létszáma 19 21 21 25 

Étkező gyermekek létszáma 19 21 21 25 

Félnapos óvodás 0 0 0 0 

Veszélyeztetett gy. létszáma 0 0 0 0 

Hátrányos helyzetű gy. 

Létszáma: 
0 0 0 0 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű  
0 0 0 0 

A nemzetiséghez tartozók 

létszáma 
0 0 0 0 

 

 

 

 

 



A SZEOB Játékvár Óvodájában az intézménybe beíratott gyermekek és a hiányzások trendvizsgálata 
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A SZEOB Játékvár Óvodájában a naponta jelenlévő gyermekek átlag 
létszámának összehasonlítása

férőhelyek száma

 felvett gyermekek száma

óvodában lévő gyermekek átlag
létszáma
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A SZEOB Játékvár Óvodájában az óvodás gyermekek hiányzásának százalékos 

mutatói (átlag)



 
 

A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25, 
átlaglétszámát 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, a 2019-20-as 
nevelési évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre 4 csoportban kellett 
fenntartói engedélyt kérnünk.  
Nevelési év közben, szülői kérelemre, kizárólag a Játékvár Óvodában, 2 gyermek óvodai 
jogviszonya szűnt meg, családjuk elköltözött Szentgotthárdról. Év közben 5 fő 3. életévét 
betöltött- kötelező óvodáztatásban részt vevő - kisgyermek felvételét kérték a Játékvár 
Óvodába, mivel a családok Szentgotthárdra költöztek.  
A SZEOB Játékvár Óvodájában az összesen 9 fő sajátos nevelési igényű gyermeket a 
köznevelési törvény 4. melléklete, valamint a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján a 
csoportok létszámainak számításánál kettő és három gyermekként kell figyelembe vennünk.  
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A SZEOB Játékvár Óvodájában az óvodás gyermekek hiányzásának százalékos 
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 SZEOB Tótágas Bölcsődéje  

 

Hónapok 

Beíratott gyermekek 

száma, akik 

ellátásban 

részesültek és az 

adott hónapban 10 

napnál többet nem 

hiányoztak összesen 

(fő) 

Havi beíratott 

létszám 

Nyitva-

tartási 

napok 

2019. 2020. 2019.   2020. 2019/2020. 

Szeptember 60  60  21  

Október 56  67  22  

November 58  68  20  

December 63  68  15  

Január  43  66 22  

Február  53  66 20  

Március  66  67 11  

Április    67   

Május    67   

 

A statisztikai adatokból jól látható, hogy havi szinten a 10 napnál több napot hiányzó 

gyermekek létszámát az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a 

normatíva igénylése esetén. 

Feladat ellátási hely 
megnevezése 

           
                              SZEOB Tótágas Bölcsődéje 

Felvehető maximális gyermeklétszám 68 fő 

Bölcsődei csoportok száma 5 
 

szept.1 okt. 30. dec 31. május 31. 

Bölcsődés  gyermekek létszáma 60 67 68 67 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő 
- - - 1 

Hátrányos helyzetű - - - - 
a Gyvt..21B.§ (1) bekezdés a) pontja szerint, 

a jövedelmi helyzet miatt ingyen étkező 
22 22 22                18 

Tartósan beteg 2 2 2 4 
Három vagy több gyermekes család 

gyermeke 
9 9 9 6 

 
A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a 2019/2020-as nevelési évben 68 gyermek felvételére került 
sor. A felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során az idevonatkozó 
jogszabályi környezetnek megfelelően elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét 
szülője a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását, 
illetve a szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az 
intézményi nevelést, gondozást, étkezést. Az év folyamán 1 gyermeknél javasolta a Család- és 
Gyermekjóléti Központ a gyermek bölcsődei felvételét. A 2019/2020-as nevelési évben, 
elsősorban a szeptemberi, októberi hónapokban valósult meg a gyermekek adaptálása a 
bölcsődei környezethez, így már a november hónapban 68 gyermek felvételére került sor.  



A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének csoportonkénti kimutatás 

 

csoportok 
a csoport 

típusa  
szept. 01. okt. 31. nov. 30. dec. 31. jan. 31. 

Misi mókus kisóvodás 14 14 14 14 14 

Napsugár  kisóvodás 12 14 14 14 14 

Sün Balázs csecsemő 8 10 11 12 12 

Pöttyös 

Katica 

vegyes 
13 14 14 14 14 

Pillangó 

Panna 

kisóvodás 
13 14        14 14 14 

csoportok 
a csoport 

típusa 
febr. 29. márc.31 ápr.30. máj.31. jún.30. 

Misi mókus kisóvodás 14 14 14 14 14 

Napsugár kisóvodás 14 14 14 14 14 

Sün Balázs csecsemő 11 12 12 12 12 

Pillangó 

Panna 

kisóvodás 
14 13 13 13 13 

Pöttyös 

Katica 

vegyes 

13 14 14 

 

 14 

 

14 

 

Az érvényes szabályozások szerint történik a gyermekcsoportok kialakítása, azaz a 2. 

életévüket be nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyezzük el, a csoportlétszám 

12 fő. A bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon 

nyilvántartást vezetünk. A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a 

TAJ alapú nyilvántartásban, a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten 

jelentést készítünk, minden hó 15-ig önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy 

ellenőrizzük az előző havi jelentések tartalmát.  

Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegység-

vezetőnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. adattábla, nem magyar és kettős állampolgárságú gyermekek 
 

Nem magyar 
állampolgárságú 

gy. létszáma  

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 

fiúk  lányok  3 éves  4 éves  5 éves  6 éves  7 éves  

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

2 1 1 2 -- -- -- - 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 
16. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Temető 
u. 1. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 
 

Kettős 
állampolgárságú 

gy. létszáma  

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 

fiúk  lányok  3 éves  4 éves  5 éves  6 éves  7 éves  

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

- - -- - - - -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 
16. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Temető 
u. 1. 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha „menedékes”, 
ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon 
gyakorolja, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel 
rendelkezik. A feltételek meglétét a gyermek óvodai jelentkezésekor igazoltatjuk, 
amennyiben azoknak megfelel, szerepelhet óvodai nyilvántartásunkban. A 2019/20-as 
nevelési évben egy ír és egy román  állampolgárságú gyermekünk volt. Intézményünk 
továbbra is nyitott a más népek, kultúrák befogadására. Az inkluzív óvodai nevelési gyakorlat 
a másság el-és befogadását érvényesíti, így a nem magyar állampolgárságú, a sajátos 
nevelési igényű gyermekek részvétele óvodánk életében természetes. 

 

2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás 



 
Telephely, feladat 
ellátási hely neve, 

címe 

a csoport 
típusa 

szept. 
1.létszám 

október 
1. 

létszám 
május 31. SNI fő 

Nemzetiségi 
fő 

Ficánka 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. nagy 27 28 28 

2 
(1fő 3- 
nak,1fő 
2-nek 

számít) 

-- 

Napsugár 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

 vegyes 25 25 25 -- 
német 

25 

Kiscsillagok 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

 vegyes 27 27 27  szlovén 
25 

Babóca 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

középső 26 26 26 
1  

(3 főnek 
számít) 

-- 

Hétszínvirág 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

kis 
20 20 19 

2 fő 1fő 
2-nek, 
1fő 3-
nak) 

-- 

Zsebibaba 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

középső-
nagy 

27 27 27 -- -- 

Kismackók 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

középső 23 24 25 
2 (2 -
nek 

-- 

Kipp-kopp 
 
fh 20 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

nagy 25 25 25 -- -- 

Makk Marci 
 
fh 25 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

kis 19 20 21  -- 

Katica 
fh 20 
 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

kis 24 24 23        -- 

TÖRPIKÉK Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 14. 

középső 17 17 18 
2 
(2 főnek 
számít) 

 

fh 25 Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág Tagóvodája, 
9962 Csörötnek, Vasúti 
út 16. 

vegyes 16 16 16 - 
magyar 
nyelvű, 

cigány, 9 
fh 25 Tagóvoda: SZEOB 

Micimackó Tagóvodája, 
9962 Magyarlak, Boldog 
Brenner J u. 1. 

vegyes 19 21 25 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2020/2021-es nevelési évre (2020. augusztus 31-i adatok) 



 

A 
2020/2021. 

nevelési évre 
beiratkozott 
gyermekek 
létszáma  

A 
2021/2020. 

nevelési évre 
elutasított  
gyermekek 
létszáma 

 

A 
2020/2021. 

nevelési évre 
felvételt 

nyert 
gyermekek 
létszáma 

 

Nemek 
aránya 

A gyermekek korösszetétele 

fiúk  lányok  

3 
éves
nél 

fiatal
abb 

3 
éves  

4 
éves  

5 
éves  

6 
éves  

7 
éves  

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

71 -- 71 34 37 2 63 - 1 1 -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti 
út 16. 

9 -- 9 4 5 2 6 1 -- -- -- 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Boldog 
Brenner János u. 1. 

2 -- 2 1 1 - 2 - -- -- -- 

 
A 2020/2021-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozás a veszélyhelyzetre való tekintettel az 
előző évekhez képest online formában zajlott. A fenntartótól megkaptuk az óvodakötelesek 
névsorát, akiket a KIR rendszerbe rögzítenünk kellett. A szülőket levélben értesítettük a 
felvételről.  
Felvételi kérelmet elutasítani egy esetben, egy óvodában sem kellett, minden óvodai nevelés 
iránti igény teljesíthető.  
2 olyan gyermeket vettünk fel (1 fő Csörötnek, 1 fő Vasszentmihály), akinek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye nem az intézmény felvételi körzetében van, de szüleik 
Szentgotthárdon dolgoznak. 2020 szeptemberétől a várható gyermeklétszámok az 
óvodákban: SZEOB Játékvár Óvodája 254 fő, SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 17 fő, SZEOB 
Micimackó Tagóvodája 27 fő. 
A Játékvár Óvodában 2020. szeptemberétől 2 csoportra kellett létszámemelésre engedélyt 
kérnünk a fenntartótól.  
Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait 
jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő 
óvodás gyermeket  a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek oktatási azonosító számmal 
rendelkezik. Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a tagóvoda vezetők látják el, 
naprakészen és pontosan. 
 
 
 

3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 

 
3.1. adattábla, pedagógusok 

Az adatok a jogszabályban előírt létszámot mutatják, sajnos minden álláshelyet nem 
tudtunk betölteni, mint azt a bevezetőben részleteztem 



 
Engedélyezett álláshelyek 

száma 
 csoportban 

foglalkoztatott 
óvodapedagógus

ok létszáma  

1 
pedagógusra 

jutó 
gyermekek 
létszáma  

csoportban 
foglalkoztatott 

felsőfokú végzettségű 
óvodapedagógusok, 
kisgyermeknevelők 

létszáma 
Nő  

Engedélyezett 
álláshelyek száma 

pedagógus  

pedagógiai 
munkát 

közvetlenül 
segítő  

technikai, 
adminisztrátor, 
bölcsődei dajka 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

24 15 22 12 22 +2 4 

Telephely: Tótágas 
Bölcsőde, 9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 16. 

12 
kisgyer-

meknevelő 

 11 6 3 3 
 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti 
út 16. 

2 2 2 9 2  

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Temető 
u. 1. 

2 1 2 10 2  

 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a 
gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és 
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. Napi 9-12 órás nyitvatartási idővel, heti 
45-60 órás nyitva tartással, a nyitva tartás alatti teljes óvónői jelenléttel, az átfedési idővel az 
óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők engedélyezett létszáma megfelelő.  
A 2019/2020-as nevelési évet is a személyi feltételek biztosítása nehezítette. Ezt jelen 
beszámoló bevezetője részletesen tartalmazza.  
 
 
2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az 
óvodapedagógusok hetente maximum 4, naponta maximum 2 órában, nevelési évenként 
maximum 30 napon eseti helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező óraszámukon felül. 
Ezekre előre nem látható események miatt kerülhet sor, illetve ha a pedagógus álláshely 
nincs betöltve.  

 
Összesítés az eseti helyettesítésről (Játékvár Óvoda) 

 

 

    

 
2019.-2020. nevelési év     

     

 
szeptembertől –júniusig      

     

szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. összesen 

10 41 55 21 37 18 6 0 0 0 188 



      
     

 

      
     

 

   

   

 

 
Minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk és 3 óvodai csoportonként egy 
szakképzett pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 13 csoportos óvodai 
intézményegységben 3 fő a 11 csoportos székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában 
dolgozik.  A székhely óvodában a pedagógiai asszisztensek, tervezetten, órarend szerinti 
beosztásban, az SNI-s gyermekeket nevelő óvodai csoportokban támogatják a gyermekek 
nevelését, segítik az óvodapedagógus munkáját. 
 
 
 
 
3.2. adattábla, intézményvezetés 

 
Intézményvezetés (név szerint) 

Igazgató 
Intézményegység-

vezető 
Tagóvoda-

vezető 
Igazgató és intézményegység-vezető 

helyettes 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

 Varjuné 
Molnár 
Katalin  

Csányi Andrea   Berkenyésné Polmüller Ildikó   

Telephely: Tótágas 
Bölcsőde, 9970 
Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 16. 

  
Dr. Dancseczné 
Kovács Tünde 

  
 
Herczeg Anita 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 

    
Kovácsné 
Nardai Lilián 

  

10;
5% 41; 

22%

55; 
29%

21;
11%

37; 
20%

18;
10%

6;
3%

Kimutatás az eseti helyettesítésről a Játékvár Óvodában, 
a 188 nap havi megoszlása (%) 
2019 szeptembertől - 2020 júniusig

szeptember

október

november

december

január

február

március



Csörötnek, Vasúti út 
16. 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Boldog 
Brenner J u. 1. 

    Szarka Rozália   

 

Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellet ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a 
bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is, így a köznevelési törvény értelmében többcélú 
intézménynek kell tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi 
gyermeklétszámok szerint kellett meghatározni. A különböző feladatokat ellátó 
intézményegységek élén az intézményegység-vezetők állnak, a helyettesek létszámát az 
intézmény nagysága szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az SZMSZ-ben egyértelműen 
meghatározott hatás-, jog –és feladatkörökkel az intézmény szakszerű és törvényes 
működése, az állandó vezetői jelenlét, a vezetői helyettesítés folyamatosan biztosított.  Az 
óvodai intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi 
munkájának operatív irányításáért. 
Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje (óvodai 
intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, egységvezető-helyettes 22-22 óra/hét, 
tagóvoda vezetők 26-26 óra/hét) és törvényes munkaideje közti időben látja el vezetői 
feladatait.  
 

 

3.3 adattábla, egyéb munkakörök  

 
nevelőmunkát közvetlenül segítő 

óvodatitkár 
ügyviteli 
dolgozó 

takarító/ 
bölcsődei 

dajka dajka  
pedagógiai 
asszisztens 

Székhely: SZEOB Játékvár 
Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 
14. 

11 3 1 2 2 

Telephely: Tótágas Bölcsőde, 
9970 Szentgotthárd, Kossuth 
L. u. 16. 

    3 

Tagóvoda: SZEOB Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 Csörötnek, 
Vasúti út 16. 

1 1    

Tagóvoda: SZEOB Micimackó 
Tagóvodája, 9962 Magyarlak, 
Temető u. 1. 

1     

 

A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében 
meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az 
ellátandó feladatoknak megfelelő.  

A székhely óvoda udvarának napi takarítását több éven keresztül közfoglalkoztatásban való 
részvétellel oldottuk meg. Sajnos 2019. év elején megszűnt a közfoglalkoztatási lehetőség, 
gondnokunk továbbra sincs, a SZET Kft dolgozói látják el intézményünk karbantartását, 



javítási munkálatait, az udvar rendezését. Az intézmény nagysága, a rugalmas hibaelhárítás, 
állandó javítási munkák, karbantartási munkálatok elvégzésére továbbra is nagy szükségünk 
lenne egy állandó gondnok jelenlétére.  

 

3.4. adattábla, pedagógus képzettségek, végzettségek,  aktív dolgozók tekintetében  
 

Vezetői 
szakvizsgával 
rendelkező 

óv.pedagógus 
létszáma 

Szakvizsgá
val 

rendelkez
ők 

létszáma 

tanár, tanító, 
drámapedagógus 

végzettséggel 
rendelkezők 

létszáma 

Fejlesztő 
pedagógusi 

végzettséggel 
rendelkezők 

létszáma 

PED I 
sorolt 

pedag.ok 
létszáma 

PED II 
sorolt 

pedag.ok 
létszáma 

 
 
 

Mester Gyakornok
létszáma 

 

Mentorok 
létszáma 

Székhely: 
SZEOB 
Játékvár 
Óvodája, 
9970 Sztg. 
Kossuth L. u. 
14. 

5 5 2 2 9 7 

 
 

     1 
2 2 

Telephely: 
Tótágas 
Bölcsőde, 
9970 Sztg. 
Kossuth L. u. 
16. 

  

5 
(főiskolai 

végzettségű 
kisgyermeknevelő, 

pedagógus 
munkakörben) 

 2 1 

 

2 1 

Tagóvoda: 
SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 
9962 
Csörötnek, 
Vasúti út 16. 

1    1 1 

 

  

Tagóvoda: 
SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 
9962 
Magyarlak, 
Temető u. 1. 

1    1 1 

 

  

 

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői 
szakképzettséggel. A vezető beosztást ellátó pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén 
nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári diplomával bíró pedagógusok látják el. A német 
nemzetiségi feladatokat német nemzetiségi diplomával illetve német nyelvvizsgával 
rendelkező pedagógusok látják el. Fejlesztőpedagógusaink segítik a SNI-s, BTM-s gyermekek 
eredményes, szakszerű óvodai nevelését, az óvodapedagógusok napi nevelőmunkáját. 

 

 

 

 



3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések 

 

  
Minősítések 

Törvény által, 
illetve pilot 

minősítés által 
PED II-be/ 

MESTER-be 
sorolt 

pedagógusok  

Érintettek 
neve 

2016. évi 
eljárásban 
részt vett, 

2017-től PED II 

Érintettek neve 
2017. évi 

eljáráson, vizsgán 
részt vett 2018-
tól PEDI. PED II. 

Érintettek 
neve 

2018. évi 
vizsgán részt 

vett 
2019-től PEDI 

Érintettek 
neve 

2019. évi 
vizsgán részt 
vett 2020-tól 

PEDI 

Érintettek 
neve 

2020. évi 
vizsgára 

jelentkezettek 

Székhely: 
SZEOB 
Játékvár 
Óvodája 

 
Murányiné 
Szukics Veronika, 
Tóthné Monek 
Zsuzsanna, 
Vargáné Wirth 
Edit 
Csányi Andrea 
(M) 

Berkenyésné 
Polmüller 
Ildikó,  
Hován 
Istvánné,  
Kardos Tiborné 
Varjuné 
Molnár Katalin 

  Gerencsér 
Gréta  
 
 

Károlyi-
Horváth 
Enikő 

Mukics Ivett 
Mukics Vivien 

Telephely: 
Tótágas 
Bölcsődéje 

  Dr. Dancsecsné 
Kovács Tünde 
minősítési eljárás 

  Klujber Anett 
Soós Cintia 

Tagóvoda: 
SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája  

  
Kovácsné Nardai 
Lilián 

      

Tagóvoda: 
SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája 

  
 Szarka Rozália  

  Takácsné Kovács 
Ágnes gyakornok 
minősítő vizsga 

   

 

 

Minősített pedagógusok létszáma a SZEOB intézményében a 2019/2020-as nevelési évben 

 

 

 

 

 

4; 
14%

13; 
46%

10; 
35%

1; 
4% A SZEOB pedagógusainak 

életpálya modell szerinti besorolása
(2020 januártól)

Gyakornok

Ped I-be sorolt

Ped II-be sorolt

Mesterpedagógus



4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése 

 

Székhely: SZEOB 
Játékvár 

Óvodája, 9970 
Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezése Létszáma 

munkaközösségi 
foglalkozások 

száma 

prezentációra 
való 

felkészülés 
(power point) 

száma 

online 
felületkezelés 
száma/hospit
áláson részt 

vevők 

Intézményen 
kívüli 

résztvevők 
létszáma 

1. 

Korszerű 
pedagógiai 

dokumentáció, 
pedagógus 

reflexiók  

5 fő 8 - - -- 

2. 
Ének, zene, 

énekes játék, 
gyermektánc 

5 fő 8 - -  

3. 

Kistérségi 
területi 

óvodavezetői 
munkaközösség 

(vezetői 
kompetenciák az 
országos szakmai 

ellenőrzés 
tükrében) 

13 fő 3 3 2 8 

 

A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el 
feladatukat. A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 15. napjáig 
írásban beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek 
a szakmai munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma az előző 
évekhez hasonlóan alakult, s a munkaközösségek működési keretébe ágyaztuk a belső 
hospitálási rendszert is.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Tanköteles gyermekek ellátása 

 
 

08.31-ig a 6. 
életévét 
betöltők 
létszáma 

fő 

elérte az 
iskolába 
lépéshez 

szükséges 
fejlettséget, 

hatodik életévét 
augusztus 31-ig 

betöltő 
gyermek óvodai 
nevelésben való 

további 
részvétele 

javasolt 

szakértői bizottsági 
vizsgálatot kezdeményez 

a gyermek iskolába 
lépéshez szükséges 

fejlettségének 
megállapítása céljából 

annak eldöntésére, hogy 
az augusztus 31-ig a 

hetedik életévét 
betöltött gyermek 

részesülhet-e további 
óvodai nevelésben. 

  

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 
9970 Szentgotthárd, 
Kossuth L. u. 14. 

95 72 23 _ 

Tagóvoda: SZEOB 
Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 
16. 

9 8  1 _ 

Tagóvoda: SZEOB 
Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Temető 
u. 1. 

3 2  1 _ 

                                                              átlag:                   76% 
 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele az adott év augusztus 31-ig betöltött 6. 
életév. Az óvodai szakvélemény 2020. januárjától megszűnt. A tankötelezettség alóli 
felmentést a szülő kérelmére az Oktatási Hivatal adhat. A gyermek iskolába lépéshez 
szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 
Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a 
gyermek egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan 
tájékoztatjuk.  
A hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő gyermekek további óvodai nevelésben való 
részvételének oka egyrészt az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettség nem teljes 
megléte (itt inkább a gyermekek szociális és pszichikai fejlettsége nem érte el a kívánatos 
szintet), másrészt a családok ellenállása az ún. nyári gyermekek beiskolázása ellen. Ezek a 
gyermekek 2012. augusztus 31-ig év vesztesnek minősültek. Az iskolai élet megkezdése egy 
újabb óvodai év után zökkenő mentesebb, a gyermek számára kevésbé megterhelő, 
kevesebb kudarcot hordoz magában. 
 
 
 
 



6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek száma 

 
 

A nyolc napon túl 
gyógyuló sérüléssel 

járó 
gyermekbalesetek 

száma 
  

a fenntartó 
értesítése 

megtörtént 

Súlyos 
gyermekbaleset 

száma 

gyermekbalesetet 
követően meg tett 

szükséges 
intézkedés. 

 
 

szülői szervezet, 
közösség képviselője 

részvételét a tanuló- és 
gyermekbaleset 
kivizsgálásában 

lehetővé tette az óvoda 

Székhely: SZEOB 
Játékvár Óvodája, 9970 
Sztg, Kossuth L. u. 14. 

- - -- - - 

SZEOB Csillagvirág 
Tagóvodája, 9962 
Csörötnek, Vasúti út 16. 

-- -- -- -- -- 

SZEOB Micimackó 
Tagóvodája, 9962 
Magyarlak, Temető u. 1. 

-- -- -- -- -- 

 
Szerencsére gyermekbalesetek egész nevelési évben nem történtek. 

7. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, bölcsődei programok 

A tervezett programjaink nagy részét nem tudtuk megtartani a kialakult veszélyhelyzet miatt. 

Elmaradt a hagyományos családi játszódélelőtt, a március 15-i megemlékezés, a betekintő, a 

bölcsőde kóstolgató,  a húsvét, az anyák napja, a gyermeknap, a búcsúztató. 

Az őszi és téli programjainkat meg tudtuk valósítani. 

 

Megnevezés Időpont 

Magyar nyelv napja, vers és mesemondó nap 2019. nov. 13. 

 

Megemlékezés október 23-ról 2019.okt. 23 

Családi játszó délelőtt 2019. okt. 26. 

Hagyományos ünnepek (Mikulás, Karácsony, Farsang) az ünnepekhez közeli időpontok, 

csoportonként eltérő időpontban 

Nevelés nélküli munkanapok 

(5-ből 4-et terveztünk 1 elmaradt) 

2019.okt. 18, 

2020.febr. 21. 2020. aug.28 

Népmese világnapja: Kisgyermeknevelők Benedek 

Elek mesét mondtak el a  gyermekeknek 

2019.szept.26 

Családi játszó délután 2019.okt.16. 

Magyar nyelv napja a bölcsődében 

Diavetítés 

2019. nov. 7. 

 

Az intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett programok, események, 
rendezvények a rendkívüli helyzet miatt nem valósultak meg. Az őszi, téli programjainkat 
még meg tudtuk szervezni, azokról minden esetben feljegyzések készültek. A gyermekek 
életkorának, intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal valósultak meg a 
programok. Az óvodai nevelés nélküli felhasználható 5 munkanapból 3 napot használt fel az 
intézmény, mindig nevelőtestületi értekezletekre, szakmai rendezvényekre. E napokon – a 
szülő igénye esetén – az intézmény ellátta a gyermek felügyeletét. A bölcsőde nem használta 
fel az 1 munkanapot.  
 



8. Továbbképzések értékelése (külső, belső). Belső tudásmegosztás 
 

Szakmai továbbképzések 

Akkreditált továbbképzés megnevezése részt vevők létszáma/fő 

SZEOB          
- Pedagógusok felkészítése a minősítő eljárásban való részvételre, 
 
 
- Felkészítés a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését, 

oktatását segítő szaktanácsadói feladatok ellátására. 

               
3 

 
                 
               
 
                1 

                                                                                                                            
A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak 
szerint - továbbképzésben vesz részt.  Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a 
pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a 
pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. Az a 
pedagógus, aki a Nkt. hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-
továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhető.  

 
A továbbképzéseken való részvétel, óraszám szerinti eloszlását a következő táblázat, 
illetve a diagram mutatja: 
 

óraszám 10 20 30 60 
továbbképzésen 

résztvevők 
száma 

3 - - 
 

1 

 
 
Gyakorlatra jelentkező óvodapedagógusok, dajkák támogatása 
 

Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Karának bázisóvodájaként egyre többen keresik fel a SZEOB 
Játékvár Óvodát, de tagóvodáinkat és bölcsődénket is azok a hallgatók, akik 
intézményünkben szeretnék megszerezni a képesítésükhöz elengedhetetlen szakmai 
gyakorlatokat. Örömmel fogadtuk a képző intézmények pozitív visszajelzéseit, elismerő 
szavait, melyek visszaigazolást jelentenek intézményünk részére a magas színvonalú 
szakmai munkánkról. A felkérések száma évről-évre növekszik, a 2019/2020-as nevelési 
évünkben 4 fő óvodapedagógus hallgatót és 3 fő tanító gyakorlatost fogadott 
intézményünk. A gyakorlaton lévő hallgatók összesen 7 hetet töltöttek intézményünkben. 
A hallgatók felkészítését szakképzett kollégáink segítették, akik nem kevés 
többletmunkával és rengeteg adminisztrációval látták el ezen plusz feladataikat. Köszönet 
és hála munkájukért. 
 
 
 
 



9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése 

Feladatellátási hely 

Dátum Megnevezése 

Tartalma 

Részt 
vevő 

szülők 
száma 

Részt vevő 
óvodapedagógusok 

kisgyermeknevelők 

hó nap  

SZEOB Játékvár 
Óvodája 

2019.okt. 03. 
Szülői Választmány 

nevelési évnyitó 
értekezlete 

igazgatói évértékelés, 
SZKV elnök munkaterve, 

programnaptár 
23 2 

2019.09.15
-ig 

  

 
Óvodai csoportok 
szülői értekezletei 

intézményi 
dokumentumok, 

csoportesemények, 
pedagógiai kérdések 

lásd a 
grafi 

kont 

csoportonként 2 
óvónő szükség esetén 

Csányi Andrea 

 

2019.nov .  06. 
Szülői Választmány 

értekezlete 
közös készülődés a SZK 

bálra 
17 2 fő vezető 

2020.01. 23. 
Szülői Választmány 

értekezlete 
báli tombolázás 16 2 fő vezető 

SZEOB Tótágas 
Bölcsőde 

2019.09. 

 
10. 

Érdekképviseleti 

Fórum Értekezlete 
alakuló ülés 3 1 fő kisgyermeknevelő 

2019.09. 26. 
Szülőcsoportos 

beszélgetés 
Szobatisztaságra nevelés 20 

kisgyermeknevelők, 

szülők 

2019.11. 13.. 

Előadás: Kovácsné 

Bulin Andrea 

pszichológus 

Hogyan lehetek elég jó 

szülő? Szobatisztaságra 

nevelés folyamata. 

31 

igazgató,int.egység-

vezető, minden 

kisgyermeknevelő 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

72%

28%

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában 
szervezett nyíltnapon 2019. nov.

részt vett



 
 

 

10. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése 

 

Az iskolával való szoros együttműködés minden évben megvalósul. A 2019-20-as nevelési 

évben a kialakult helyzet miatt sajnos a személyes találkozók közül több tervezett program 

sem tudott megvalósulni, de decemberig betervezett közös programokat sikerült lebonyolítani. 

2019. decemberében Kukucskálón vettek részt a tanköteles korú gyermekeink. Az 

iskolaérettségi vizsgálatok és a SNI-s vizsgálatok is folyamatosan megvalósultak a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakemberei segítségével  

 

 

11. Külső kapcsolatok értékelése  
 

Megnevezése Tartalma Helye 

könyvtárhasználat 
ismerkedés a könyvtárral, könyvekkel, 
könyv bemutatás 

Móra Ferenc Városi 
Könyvtár és Múzeum 

mini kressz pálya 
ismerkedés a közlekedési eszközökkel, a 
kressz szabályaival 

Arany János Ált. Iskola 
udvara 

színházlátogatás 
2 alkalommal, szülői befizetéssel a 
gyermekek meseszínházi előadáson 
vettek részt 

Színház 

Moziba látogatás  1 alkalommal Csákányi László Filmszínház 

jellemzések készítése 
gyermekekről 

a szolgálat hivatalos megkeresésére a 
gyermeket nevelő pedagógusok 
jellemzést készítenek a gyermekről 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

programok az általános 
iskolával 

ismerkedés az iskolával Arany János Ált. Isk. 

szűrések, 
esetmegbeszélések 

tapasztalatok átadása, esetmegbeszélések 
az óvodapedagógusokkal, tanácsadás az 
óvodapedagógusoknak 

Pedagógiai Szakszolgálat 

33%
67%

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában 
szervezett fogadóóórán 2019. nov.

részt vett



12. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden 
pedagógusnak kötelessége. A székhely óvodában és a bölcsődében a gyermekvédelemmel 
kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi felelősök hangolják össze, látják el intézményi 
szinten, külön díjazás nélkül.  A pedagógusok jelzései alapján ők kezdeményezik a megfelelő 
fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a gyermekek érdekében, ők tartanak 
közvetlen kapcsolatot a Család és Gyermekjóléti Központtal, szükség esetén a 
Gyámhivatallal. Munkájukat az intézményvezetés iránymutatásai mellett végzik, önálló 
aláírási jogosultsággal nem rendelkeznek. A kapcsolatok egyre eredményesebbek és 
konkrétabbak.  A tagóvodák ez irányú feladatainak ellátása a tagóvoda vezetők feladata. 
2018. szeptemberétől szociális segítő helyben is segíti a szülőket. A szülőket saját kérésükre, 
illetve az intézmény jelzése alapján a Család- és Gyermekjóléti Központ szociális segítője, 
személyes találkozások alkalmával tanácsaival támogatta, segítette problémáik 
megoldásában. A  hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatairól az 
intézménynek kizárólag akkor van tudomása, ha a település jegyzője, a szülő hozzájáruló 
nyilatkozatával arról tájékoztatja az intézményt. Mindemellett tény, hogy viszonylag sok az 
olyan kisgyermek, ahol a jogosultság ugyan nem megállapítható, de a gyermek helyzete nem 
ideális (ez az ingyenesen étkező gyermekek számából is levonható következtetés). Ilyenkor, a 
magunk eszközeivel próbálunk meg támogatást, segítséget nyújtani, pl. Karitászon keresztül.  

 

 

13. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése 

 

A 2019-20-as nevelési év kezdetekor 5 sajátos nevelési igényű gyermekünk volt. Év közben 
újabb 4 gyermekünkről állapították meg a különleges nevelési igényt a szakemberek. Így a 
nevelési év folyamán 9 gyermekünk speciális ellátásáról kellett gondoskodnunk.  A 9 
gyermekből 7 gyermek 2 főt ér, 2 gyermek 3 főt ér. Szükségünk volt konduktorra, 
gyógypedagógusra, logopédusra, akik megbízási szerződéssel külön díjazással látták el a 
szükséges és kötelező fejlesztéseket. A Szakértői Bizottság által előírt összes fejlesztő óra 
heti szinten 33 órát jelentett a 9 gyermeknél. Az intézmény éves költségvetéséből fedeztük 
ezen plussz kiadásokat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 IDŐPONT ESEMÉNY TARTALOM 

SZEOB 
Játékvár 
Óvodája 

2014. 
szeptembertől, 
folyamatosan 

a módosított PP bevezetésével 
a vegyes és 

nagycsoportosoknak heti 2x-i 
mozgásfoglalkozás 

 

2019. november 
hónap 

az egészség hónapja 

• a csoportokban a helyes fogmosási 
technikák bemutatása, 

• gyógyító mesék a lelki egészség 
megőrzéséhez, 

• baleset megelőzési ismeretek 
gyermekeknek,  

• egészséges táplálkozás, zöldség-
gyümölcs napi fogyasztása 

folyamatosan  
gyümölcsnapok, salátakészítés, aszalás, 

gyümölcslékészítés, 

folyamatosan 
balesetmentes környezet 
szabadban és épületben 

játszótéri eszközök felülvizsgálata 

játszótéri eszközök folyamatos karbantartása 

folyamatosan 

a PP egészségfejlesztési 
programelemének folyamatos 
megvalósítása minden óvodai 

csoportban 

a PP-ban meghatározottak 

folyamatosan 
játékos együttmozgás minden 

nap 

a csoportok tevékenységi terveiben meghatározott 
célokkal és tartalmakkal gondoskodunk minden 

gyermek, naponkénti mozgásfejlesztéséről, 
mozgásigényének kielégítéséről, a mozgás 

megszerettetéséről 

SZEOB 
Tótágas 

Bölcsőde 

folyamatosan 
 

hetente 
naponta 

só-szoba, tornaszoba 

használat csoportbeosztás 

szerint illetve a szabad 

levegőn való tartozkódás 

összerendezett, harmonikus mozgás kialakítás 

érdekében közös mozgás, mozgásos játékok 

 

15. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

dátum 
TARTALOM 

hó nap 

folyamatosan  
szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden csoportban arra alkalmas 
hulladékgyűjtő van. 

folyamatosan  
szelektív hulladékgyűjtés: PET palackokat kizárólag elkülönítve, az óvoda 
folyosóján elhelyezett palackprést használva gyűjtünk, „levegőt” nem 
helyezünk a kukákba 

2020. 05. 
ELMARADT 

04.-
08. 

ZÖLD HÉT: elmaradt 

2019. 06. 
01-
15. 

kirándul az óvoda – csoportonként 
nagycsoportosok kirándulása – gyalogtúra, elmaradt  

A használt elem gyűjtőt minden évben üríttetnünk kell, mert a szülők és a pedagógusok által 
szorgalmazott elemgyűjtés jól működik óvodánkban. 



16. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 IDŐ TARTALOM 

SZEOB Játékvár 
Óvodája szlovén és 
német nemzetiségi 
nevelés 1-1 vegyes 
csoportban; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZEOB Csillagvirág 
Tagóvodájában 
kizárólag magyar 
nyelven folyó 
cigány nemzetiségi 
nevelés 

2019. 09.-2020. 
06. 15-ig 
 
 
 
 
 
folyamatosan, 
mindkét 
nemzetiségi 
csoportban, 
 
Márton napi 
vigadalom 
(2019. nov.) 
 
Rönkhúzás a 
Szlovén 
csoportban….. 
 
 
 

nyelvelsajátítás segítése, szokások, hagyományok ismertetése az 
anyaországból (Szlovénia) biztosított óvónő heti 2 napi jelenlétével 
(minden szerda - péntek), 
Német nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolat felvétel, 
együttműködési megállapodás,  
 
a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés, nyelvhasználat 
élethelyzetekben, és a szervezett tevékenységek során, az egész 
óvodai életben 
 
 
ismerkedés a nemzetiség kultúrájával 
 
 
 
a német és szlovén nemzetiségi csoportban a jeles naphoz kapcsolódó 
nemzetiségi hagyományok óvodás korosztályhoz köthető 
felelevenítése (lámpások készítése, dalok, mondókák tanulása) 

folyamatosan a Csillagvirág Tagóvodában az legfontosabb a gyermekek 
esélyegyenlőségének segítése, a társadalomba való integrálódás 
támogatása 

 

A szlovén nemzetiségi óvodai nevelést az anyaországból pályázat útján biztosított szakképzett 

szlovén anyanyelvű óvodapedagógusok segítik. Hetente 2 alkalommal 7.30-13.30-ig közösen 

nevelik a csoport óvónőivel a gyermekeket. Előnyt jelent a gyermekek további 

nyelvtanulásához, hogy csak szlovén anyanyelven kommunikálnak a gyermekekkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

 

 dátum FELADAT TARTALOM érintettek 
létszáma hó nap 

SZEOB 2019. ősz  
2020. tavasz 
(elmaradt) 

 fogászati 
szűrés 

évenkénti fogászati szűrés 
szervezése minden 
gyermeknek  

minden 
gyermek 
 
 
 
 

negyedévente ill. 
szükség szerint 

fejtetvességi 
szűrés  

a védőnők rendszeres 
ellenőrzéseket, szűréseket 
végeznek, a szűrések, az 
esetlegesen szükséges 
intézkedések dokumentáltak 

minden 
gyermek 

folyamatosan szemészeti, 
belgyógyászati  
szűrések 

az iskola egészségügyre 
vonatkozó rendelet szerint 
ezek minden gyermeknél, 
szülői jelenlét mellett a 
védőnői szolgálatnál történnek 
meg, ők kezelik az „Óvodások 
egészségügyi törzslapját” 

minden 
gyermek 

óvodában heti 3x, 
bölcsődében naponta 

rendszeres 
egészségügyi 
felügyelet 

szerződéssel Dr. Tőkés Emma 
gyermek szakorvos rendszeres 
orvosi ellátás igénybe vételét 
biztosítja 

szükség 
szerint, 
minden 
gyermek 

minden tagóvodában 
szerződéssel, az adott 
település 
háziorvosával, iskola 
egészségügyi ellátás 

szűrések 
bonyolítása 

szemészeti, belgyógyászati 
szűrések 

tagóvodák 
gyermekei 

 

Nkt. 25. §  (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, 
tanulók felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtéséről, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 
megszervezéséről, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, évenként 
legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyen részt. 
Intézményünk e feladatait a lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Összegzés, lehetőségek számbavétele.  

 

A beszámolóból jól látszik, hogy intézményünk évek óta folyamatos változásokon megy 
keresztül. Legnagyobb problémát a személyi feltételek biztosítása jelenti.  
Sajnos a jövőt tekintve a pedagógusok hiánya egyre súlyosabb problémákat okoz.  A 
következő nevelési évben újabb 2 fő pedagógus felmentési idejét tölti, nyugdíjazásuk miatt, 
valamint 1 fő kérte a közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetését. A fiatal kolléganők 
gyermekvállalási szándéka is nehezíti a személyi állandóságot. A problémákat nemcsak a 
pedagógushiány, hanem a vezetők hiánya is tetőzi, melyet már a korábbi beszámolóban is 
jeleztem. A vezető beosztású kolléganők pótlásukhoz vezetői szakvizsgával rendelkező 
kolléganő szükséges. Jelen pillanatban azonban egyetlen kolléganő sem tervezi ezen irányú 
újabb diploma megszerzését.   
Amennyiben nem tudunk szakképzett kolléganőt felvenni, intézményünk továbbra is 
együttes munkával, plusz feladatok vállalásával tudja  zökkenőmentesen ellátni a gyermekek 
nevelését. A 2020. augusztus 30-án megjelent 417/2020 Korm. rendeletnek megfelelően 
2020. szeptember 1-től bővült az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztathatók köre, 
melynek értelmében a 12 órás nyitva tartás alatt bizonyos feltételek mellett nem kötelező a 
folyamatos óvodapedagógusi jelenlét.  Ennek a rendelkezésnek megfelelően 
óvodapedagógus helyett nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkatárs is lehet a 
gyermekekkel. Amennyiben a távol lévő óvodapedagógus kolléganők helyett nem jelentkezik 
szakképzett óvodapedagógus, úgy a gyermekek zavartalan, biztonságos nevelése érdekében 
nevelő –oktató munkát segítő dajkát, pedagógiai asszisztenst kell alkalmaznunk.   
Az SNI-s gyermekek egyre növekvő létszáma és egyre súlyosabb betegsége folyamatos 
pedagógiai asszisztens, hetente több órás külső speciális szakember jelenlétét igényli. A 
törvény és a Szakértői Bizottság írja elő az óvodák számára ezen speciális szakemberek 
biztosítását. Az udvar és az épület karbanatartási munkálataira továbbra is egy állandó 
karbantartó jelenléte szükséges. Kérem ezen álláshely kialakításának újragondolását.  
 

Szentgotthárd, 2020. augusztus 28.  

                                                                                               Varjuné Molnár Katalin 
            sk. 
                                                                                                         igazgató 

PH. 

 

 

 

 

 



Legitimációs záradék 

Az intézményvezetői beszámoló megismerése és elfogadása 
 

Az intézményvezetői beszámolót a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 
Bölcsőde Egyesített Óvodák nevelőtestülete a 2020.év augusztus hó 28. napján tartott 
értekezletén a 1./2020. sz. határozattal elfogadta. 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2020. 08. 31. 
 
             

     igazgató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

maximális csoportlétszám túllépés iránti kérelme 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács 2020. szeptember 30 -i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt 

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

 

A csoportlétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete 

határozza meg. Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportok, iskolai osztályok, 

kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. sz. melléklet írja elő. Az 

óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a 

nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor 

is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. 

Az Nkt. 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális 

létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet.  

 

Szentgotthárdon az elmúlt évek gyermeklétszám növekedése és az óvodai beiratkozási adatok 

alapján a SZEOB Játékvár Óvodájában szükségessé vált a maximális csoportlétszám túllépés 

fenntartói engedélyezése. 2020. szeptember 1. napjától a maximális létszámtól a SZEOB 

Játékvár Óvodájában 2 gyermekcsoportban kell eltérni: 

➢ Zsebibaba csoport: 27 fő 

➢ Babóca csoport: 26 fő 

 

A maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépésének engedélyezése a SZEOB Játékvár 

Óvodájában a szülői igények kielégítése, valamint elutasítások elkerülése miatt indokolt 

és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján teljesíthető.  

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

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

Kistérsége Egyesített  Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és jóváhagyja a SZEOB 

Játékvár Óvodában az alábbi csoportokban a maximális csoportlétszám 20%-os túllépését: 

➢ Zsebibaba csoport, 

➢ Babóca csoport. 

 

Határidő: azonnal, 2020.09.01-től 

Felelős: Huszár Gábor elnök 

   Varjuné Molnár Katalin igazgató 

 

Szentgotthárd, 2020. augusztus 26. 

 

 

          Huszár Gábor 

               elnök 

  



1. sz. melléklet 

 

Iktatószám: Szsz.223.-10./2020. 

Tárgy: Engedély kérése a maximális csoportlétszámtól való eltérésre 

            Címzett: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

                            Huszár Gábor Elnök Úr   

                 

 

Tisztelt Fenntartó! 

Az óvodák tekintetében a maximális csoportlétszám a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi 

CXC. (Nkt.) tv 4. melléklet alapján 25 fő lehet.  

Az Nkt. 25. § (7) bek. szerint: „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok 

minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, 

iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, 

illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 

átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a 

nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A 

minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, 

tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a 

képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett 

osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra 

háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú 

osztály, csoport.” 

Az Nkt. 8 §. (2) bek. értelmében:  „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt.” 

A jelenlegi adatok ismeretében a 2020/21-es nevelési év indításakor, 2020. szeptember 1. 

napján, a maximális létszámtól a SZEOB Játékvár Óvodája 2 csoportjában kell eltérnünk.  

Várható létszám: Zsebibaba csoport 27 fő 

                                Babóca csoport 26 fő 

Kérjük a Tisztelt Fenntartót a maximális létszámtól való eltérést engedélyezni szíveskedjék. 

Szentgotthárd, 2020.08.13. 

 

Tisztelettel:      Varjuné Molnár Katalin 

                                             igazgató 



Tárgy: Járási egészségterv elfogadása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2020. szeptember 30-i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 152/B §-a alapján „a járásra, illetve a 

fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon járásokban, ahol működik 

egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával - a járásszékhely város 

önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok társulásaival 

egészségtervet [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) egészségterv] dolgoz ki, illetve 

gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, amelynek során együttműködik a fővárosi 

és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és a 

szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok 

szereplőivel.” 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával jött létre 2015-ben a szentgotthárdi 

Egészségfejlesztési Iroda. Ebben az évben készült a kistérségi egészségterv, amely a mostani 

terv alapját is biztosította. A jelen egészségtervben szereplő feladatok és célmeghatározások 

Egészségfejlesztési Iroda tapasztalataira és adatbázisára, valamint a székhelytelepülés 

hatályos egészségügyi koncepciójára, továbbá a szentgotthárdi járás jegyzőinek 

kiegészítéseire, javaslataira épülnek. 

 

Az egészségterv elkészítésének célja a szentgotthárdi járás lakosai életfeltételeinek, 

életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet 

minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül. Szerettünk volna egy konkrét, 

megvalósítható célokat tartalmazó cselekvési programtervet készíteni azokra a feladatokra 

nézve, amelyek nem egyetlen településhez / nem a székhelytelepüléshez, hanem a járás 

egészéhez kapcsolódnak. 

 

A járási egészségterv megléte az Egészségfejlesztési Iroda működési támogatásához is 

szükséges.  

 

A szentgotthárdi képviselő-testület a 2020. szeptember 16-i ülésén már tárgyalta az 

egészségtervet, amelyhez most egy társulási tanácsi jóváhagyást is szeretnénk kérni. 

 

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

szíveskedjen! 

 



Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd  és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  a Szentgotthárdi 

Járási Egészségtervet az előterjesztés melléklete szerint megismerte és jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

                dr. Klósz Beáta, Rendelőintézet vezető 

                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2020. szeptember 17. 

 

                    Huszár Gábor 

                                    elnök 

 

  



1. sz. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁS EGÉSZSÉGTERVE 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. BEVEZETÉS 
 
Jelen dokumentum elkészítésének kötelezettségét az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152/B. §-a mondja ki: 
 
„ A járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon járásokban, ahol 
működik egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával - a 
járásszékhely város önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal 
vagy azok társulásaival egészségtervet [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) 
egészségterv] dolgoz ki, illetve gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, amelynek 
során együttműködik a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalával, az alapellátást és a szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az 

egyéb érintett ágazatok szereplőivel. 
 
Az egészségterv elkészítésének célja a szentgotthárdi járás lakosai életfeltételeinek, 

életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét 

befolyásoló tényezők változtatásán keresztül.  

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával megvalósuló, a „Rendelőintézet 
Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása” című, 
TÁMOP6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázat megvalósításához kistérségi egészségterv már 
készült 2015 évben. Mivel a szentgotthárdi kistérség gyakorlatilag lefedi a szentgotthárdi 
járás területét (mindössze egyetlen község a különbség), a kistérségi egészségterv részeként 
elkészített állapotleírás és a lakossági probléma- és igényfelmérés jelen dokumentum 
hátterét is biztosítja. A jelen egészségtervben szereplő feladatok és célmeghatározások 

egyrészt a kistérségi egészségtervben megfogalmazott helyzetelemzésekre, másrészt a 2015 
óta folyamatosan működtetett Egészségfejlesztési Iroda tapasztalataira és adatbázisára, 
harmadrészt a székhelytelepülés, azaz Szentgotthárd város hatályos egészségügyi 

koncepciójára és a járási települések javaslataira épülnek. Mindezek mellett a járás területén 
lévő települési önkormányzatok is rendelkeznek a saját településükre érvényes egészségügyi 
koncepciókkal, tervekkel, dokumentumokkal. 
 
Mindezekre tekintettel a járási egészségterv megalkotásával nem az volt a célunk, hogy a 
meglévő tervekben és koncepciókban már meglévő információkat ismételjük, hanem hogy 
azokra építve egy hatékony, a konkrét célokat tartalmazó cselekvési programtervet 
készítsünk azokra a feladatokra nézve, amelyek nem egyetlen településhez / nem a 
székhelytelepüléshez, hanem a járás egészéhez kapcsolódnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. CSELEKVÉSI PROGRAM 
 

Feladatlista Célcsoportok Célok  

– a mindenkori lehetőségekhez mérten - 
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Rendelőintézet Szentgotthárd, mint 

a térség járóbeteg ellátását 

biztosító intézmény fenntartása, 

működtetése, fejlesztése 

járás lakossága Szentgotthárd Város Önkormányzata az 

5/2013. évi határozatával arról döntött, hogy 

a járóbeteg-szakellátás feladatát továbbra is 

biztosítja a térség lakossága számára. 

Összhangban az egészségpolitikai fejlesztési 

irányokkal, a lakóhelyhez lehető legközelebbi 

egészségügyi szolgáltatások, így a 

Rendelőintézet megtartása és fejlesztése 

továbbra is kiemelt feladat. 

 

Háziorvosi és védőnői körzetek 

működtetése, infrastrukturális 

feltételeinek javítása 

járás lakossága A helyi önkormányzatok feladata 

gondoskodni a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi alapellátásról, az 

ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

valamint a védőnői és iskola-egészségügyi 

ellátásról, a kiszolgáló alapinfrastruktúra 

biztosításáról és lehetőségek szerinti 

fejlesztéséről. 

 

Hétközi és hétvégi központi orvosi 

ügyeleti ellátás működtetése 

járás lakossága A hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet 

biztosítása kötelező önkormányzati feladat. 

Az ellátás Szentgotthárdon és 14 községben 

szolgáltatási szerződés alapján történik – a 

fenntartható finanszírozás feltételeinek 

megteremtése elsősorban állami feladat. 

 

fogászati ügyeleti ellátás járás lakossága A hétközi és hétvégi központi fogorvosi 

ügyelet megszervezése kötelező 

önkormányzati feladat. Szombathely Megyei 

Jogú Város által fenntartott ellátó 

(Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális 

GESZ) kizárólag sürgősségi eseteket fogad a 

megyei településekről, így az ügyeleti ellátás 

egyelőre nem teljes mértékben megoldott.  
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Gyermeket tervező, illetve 

gyermekes családokra irányuló 

közösségi egészségfejlesztési 

tevékenységek szakmai 

támogatása, megvalósításában való 

részvétel  

 

Gyermeket tervező, 

illetve gyermekes 

családok  

Az EFI szakmai irányításával közösségi 

egészségfejlesztési programok megvalósítása 

a célcsoportok bevonásával. (Pl: fürdőnapok 

családok részére, gyermekjóga foglalkozás, 

kismama torna, nyári tábor, stb.)   

                                                                                                                  

Idősebb (különösen a 65 éves és 

afeletti) korosztályra irányuló 

közösségi egészségfejlesztési 

tevékenységek szakmai 

támogatása, megvalósításában való 

részvétel 

Idősebb (különösen a 

65 éves és afeletti) 

korosztály 

EFI tevékenységéhez kapcsolódó rendszeres, 

testmozgást ösztönző közösségi programok 

szervezése, megtartása, illetve az idősek 

közösségben tartása, szellemi és fizikai, 

aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó 

programok megvalósítása. (Pl: tánc, teke, 

zeneterápiás foglalkozások, kutyaterápia, 

túrák, stb.) 

Szociálisan hátrányos helyzetűekre 

irányuló közösségi 

egészségfejlesztési tevékenységek 

szakmai támogatása, 

megvalósításában való részvétel 

Szociálisan hátrányos 

helyzetű 

Az EFI szakmai irányításával közösségi 

egészségfejlesztési szolgáltatásokat valósít 

meg:  

- szociálisan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett gyermekekre irányulóan 

 - eltérő tantervű gyermekek részére 

köznevelési intézménnyel együttműködően 

- szociálisan hátrányos helyzetű óvodás és 

kisiskolás korú gyermekek részére. (Pl: Nyári 

tábor, zenés-mozgásos foglalkozás tartása, 

eltérő tantervű gyermekek részére 

rendszeres vízi foglalkozás.) 

                                                                                                                                

Krónikus betegekre irányuló 

közösségi egészségfejlesztési 

tevékenységek szakmai 

támogatása, megvalósításában való 

részvétel  

Krónikus betegek A betegklubok éves szakmai tervéhez 

kapcsolódó programok megvalósítása. 

Közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások 

között különös tekintettel a betegklubok és 

egészségmegőrzést célul tűző civil 

szervezetek részére. Folyamatos 

kapcsolattartás a vezetéssel az 

együttműködés megvalósítása érdekében.   



  

Egészségkockázatok csökkentésére 

irányuló közösségi 

egészségfejlesztési tevékenységek 

szakmai támogatása, 

megvalósításában való részvétel 

Gyermeket tervező, 

illetve gyermekes 

családok, idősebb 

(különösen a 65 éves 

és afeletti) 

korosztály, 

szociálisan hátrányos 

helyezettű, krónikus 

betegek, oktatási 

intézmény 

tanulója/hallgatója, 

munkahelyi 

célcsoport, járásban 

élő lakosság 

Dietetikai tanácsadás EFI iroda és 

kitelepülések helyszínei. Egészségtudatos 

táplálkozás kialakítása, igény szerinti 

kontrollal.  

Egészséges táplálkozást ösztönző közösségi 

programok szervezése, lebonyolítása.  

Valamennyi az EFI-t felkereső kliensnek a 

mozgásprogramok kiajánlása.  

Valamennyi csoport nyitott, bármikor 

lehessen csatlakozni. Pl: zenés-táncos torna, 

úszásoktatás, aerobic, mozgásfoglalkozás és 

gyaloglóklub, közös futás, Pilates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

egészségvédő torna. 

Önszerveződő csoportok 

mozgásfoglalkozásainak támogatása 

(egészségmegőrző tornák, gerinctorna klub, 

életmód jóga klub). 

 

Köznevelési intézmények 

egészségfejlesztési 

tevékenységének szakmai 

támogatása, megvalósításában való 

részvétel 

Oktatási intézmény 

tanulója/hallgatója 

Az EFI szakmai feladatainak megfelelően, a 

megelőzés érdekében szervezett eseményen 

ismeretátadás és gyakorlati bemutatók 

megvalósítása. Cél a szentgotthárdi oktatási 

intézményekben tanuló diákok figyelmét 

ráirányítani az egészséges életmódra, illetve 

az ezzel összefüggésben álló sportolás 

fontosságára iskolai egészségnapok keretein 

belül, továbbá drog-prevenciós 

tevékenységek megvalósítása. 

 



Munkahelyi egészségfejlesztés 

szakmai támogatása, 

megvalósításában való részvétel 

Munkahelyi 

célcsoport MCS 

Az EFI szakmai együttműködésével, közösségi 

egészségfejlesztési szolgáltatások, különösen 

munkahelyi egészségfejlesztés keretén belül 

munkahelyi csoportok bevonásával 

mozgásprogramok valamint ismeretterjesztő 

előadások megvalósítása. Kapcsolattartás 

alap - és szakellátást nyújtó szolgáltatókkal. 

Az EFI szakmai programeleme a 

kapcsolattartás alap - és szakellátást nyújtó 

szolgáltatókkal, amely tervezetten ezen a 

rendezvényen valósulhat meg. (Pl: 

kerékpártúra, gyalogtúra, előadások, 

kapcsolattartás, évértékelő találkozás.) 

 

Szülői készségek fejlesztése Gyermeket tervező, 

illetve gyermekes 

családok 

A szülői készségek fejlesztésére irányuló, 

közösségi egészségfejlesztési tevékenységek 

szakmai támogatása, megvalósításában való 

részvétel, szülői klub keretein belül Ringató 

foglalkozások rendszeres tartása.                                   

Szoptatás világnapjához kapcsolódóan 

Ringató foglalkozás tartása. 

 

Mentális egészségfejlesztés járásban élő lakosság Alzheimer kór betegséggel kapcsolatos 

filmvetítés, amely információkat, a feltevésre 

váró kérdéseket, szakmai feladatokat és 

külföldi példákat mutatja be.                                                                                        

Mentális egészségfejlesztés témakörben 

előadások szervezése. Valamennyi 

korosztályt érintő téma, a nehézségekkel és 

váratlan helyzetekkel való megküzdés 

érdekében. 

 

Depresszió és öngyilkosság 

megelőzési programok 

megvalósítása 

 

járásban élő lakosság Elmélet és gyakorlat ismeretátadás járási 

kapuőrök részére. 

Lakosság ösztönzése 

szűrővizsgálatokon és 

sportprogramokon való részvételre 

járásban élő lakosság Különösen a középkorú női és a 

veszélyeztetett korban lévő férfi korosztály 

szűrővizsgálatokon való részvételének 

szorgalmazása, valamint elsősorban az 

ezekbe a korosztályokba tartozó polgárok 

ösztönzése a közösségi egészségvédő és 

amatőr sportprogramokba való 

bekapcsolódásra. 
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Egyéni kockázati felmérése 

standard mérőeszközök 

segítségével 

 

Járásban élő lakosság Állapotfelmérés az EFI -ben és külső 

helyszíneken. 

Egyéni kockázatfelmérés 

eredménye alapján, szükség esetén 

rövid intervenció vagy alapellátás, 

szakellátás felé történő irányítás 

Járásban élő lakosság A Fagerström-féle nikotinfüggőség teszt, a 

dohányzási, táplálkozási, testmozgási 

szokások felmérésére alkalmazandó 

kérdőívek, AUDIT-10 kérdések nyomán 

indokolt mini intervenció és továbbirányítás. 

Segítség a dohányzásról való leszokásban 

alap és szakellátással együtt.  

Alkoholproblémák kiszűrése esetén rövid 

intervenció biztosítása, szükség esetén 

továbbirányítás, öngyógyító csoport 

működésének támogatása.  
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Internetes megjelenés (pl. honlap, 

aloldal, közösségi média) biztosítása 

járásban élő lakosság  Tájékoztatás a járás lakossága számára az EFI 

által nyújtott szolgáltatásokról, 

programokról. Egészségfejlesztési ismeretek 

bővítése cikkek, plakátok, szórólapok által. 

Együttműködés a kötelező szűrővizsgálatok 

mozgósításában.    

                                                                                                                                                                                                             

Közösségi csoportokban való 

részvétel 

járásban élő lakosság A megelőzés érdekében a testmozgás 

különböző módozatainak népszerűsítése, 

sportágak bemutatása és kipróbálási 

lehetőségek biztosítása. 

Fürdőnap: Szintén Mobilitási Héthez 

kapcsolódóan, Szentgotthárd járás lakossága 

részére. Élményfürdő szolgáltatásai.                                                                                                       

A településeken élők közössége, a 

nemzedékek közötti együttműködés 

erősítése illetve egészséges életvitel elméleti 

és gyakorlati ismeretek átadása.  

                                                                                                                                                                                         

Egészséges életmódra vonatkozó 

egészségkommunikáció, szervezett 

szűrésre történő mozgósítás és 

szolgáltatásba irányítás 

járásban élő lakosság  Szentgotthárd Újság- kommunikációs 

csatorna havonta megjelenő számában, 

"Egészségünkért, ismeretterjesztő sorozat" 

című rovatban, egészséges életmódra 

vonatkozó ismeretterjesztő cikk.                                 

Tájékoztatás, ismeretterjesztés, 

egészségkommunikáció hatékonyabbá tétele, 

egészségfejlesztési ismeretek bővítése, 

figyelem felhívás a szűrővizsgálatok 



fontosságára, a megelőzés hatékonyabbá 

tétele az egészségi állapotának megőrzése 

céljából köznevelési intézménnyel közösen.                                                                                                                                                                      

Egészséges életmódra vonatkozó 

ismeretterjesztő előadások 

szervezése 

járásban élő lakosság  Ismeretterjesztő előadások különböző 

témakörökben az egészséges életmóddal, 

megelőzéssel kapcsolatban Szentgotthárd 

járás lakossága részére.   

      

EFI tevékenységéről 

rendezvényeken történő 

tájékoztatók megtartása 

járásban élő lakosság A kapcsolattartás lehetőséget nyújt a 

járásban érintett intézmények, szervezetek, 

szolgáltatók, döntéshozók bevonásával az 

egyeztetésre, ami koordinált és hatékonyabb 

egészségfejlesztést eredményez.                                                                                                             

Fenntartó és a nyilvánosság tájékoztatása. 

 

Helyi egészségkommunikációs 

kampányok megvalósítása, 

részvétel országos kampányokban 

járásban élő lakosság A tájékoztató kiadványok szakmai 

tartalmának összeállítása, szakértők 

bevonása a tartalom elkészítésébe.  

Az elkészült kiadvány eljuttatása a 

lakossághoz intézmények, rendezvények 

útján illetve az EFI-ben megjelentek részére. 
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A járásban egészségfejlesztésben 

tevékenykedők, illetve 

potenciálisan bevonhatók 

elérhetőségi adatbázisának 

kialakítása, aktualizálása 

 

járásban élő lakosság  A járásban egészségfejlesztésben 

tevékenykedők illetve bevonhatók 

elérhetőségi adatbázisának összeállítása, 

aktualizálása, frissítése szükség szerint. 

Érdekcsoporttérkép elkészítése, 

aktualizálása 

járásban élő lakosság Az egészségfejlesztésben tevékenykedők, 

érintettek nyilvántartása, az általuk illetve az 

EFI által követett célok összehangolása, az 

együttműködés lehetőségeinek 

feltérképezése. Érdekhordozókkal való 

találkozók megszervezése. Az 

együttműködések az EFI indulása óta 

folyamatosak, élőek. 

 



Járási egészségszövetségek, 

egészségügyi és interszektoriális 

együttműködések kialakításának 

kezdeményezése, fenntartása 

(kiemelten az alapellátással, a 

kormányhivatalok népegészségügyi 

feladatokat ellátó szervezeti 

egységeivel, az önkormányzatokkal, 

oktatási intézményrendszerrel), 

működtetésében való részvéte 

járásban élő lakosság A megállapodás célja: a végzett 

egészségfejlesztési munka hatékonyságának 

és koordináltságának növelése, a lakosság 

szűrővizsgálatokon való megjelenésének 

ösztönzése valamint a lakosság egészségi 

állapotát veszélyeztető kockázati tényezők 

jobb megismerése. 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

lakossági igények felmérése, 

gyűjtése 

 

járásban élő lakosság Lakossági igényfelmérés készítése kérdőív 

formájában 

EFI munkatársak központi szakmai 

továbbképzésen való részvétele 

EFI és Rendelőintézet 

munkatársai 

tanfolyamokon, konferenciákon, (online) 

továbbképzéseken való részvétel 

 

Szentgotthárd, 2020. szeptember 30. 
 
 
                                                                                                                  Huszár Gábor 
                                                                                                              polgármester/elnök 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 

díjkompenzációs kérelem 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2020. szeptember 30-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról a tagönkormányzatok a Szentgotthárd 

és Térsége Önkormányzati Társulás által 2012-ben megkötött közszolgáltatási szerződés 

alapján gondoskodnak: a szolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Templom tér 

9.). 

 

A Szolgáltató 2020 júliusában díjkompenzációs kérelmet nyújtott be (lásd: 1. számú 

melléklet), továbbá éves beszámolójában is kérte (2. számú melléklet) a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan. Indokuk alapján a Zalavíz Zrt. a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási díját jelentős mértékben 

emelni fogja. Ezért a szolgáltatási területükön lévő önkormányzatokhoz fordultak annak 

érdekében, hogy vállalkozásukat a továbbiakban is működtetni tudják. 

  

A kérelem beérkezését követően személyes egyeztetést is folytattunk a szolgáltatóval, ahol 

elmondták, hogy a Zalavíz Zrt. a szennyvíz befogadási díjat utoljára 2019 szeptemberében 

emelte 449,- Ft/m3-ről 710,- Ft/m3-re. Ez az összeg a szerződésünk megkötésekor (2012-ben) 

még 288 Ft/m3 volt. A Zalavíz Zrt. előzetes tájékoztatása alapján további emeléseket 

kíván bevezetni 2021. január 1-től, ami előre láthatólag 1064,- Ft/m3 lesz. A Szolgáltató 

Lenti Hulladékkezelő Kft. az eddigi emelésekből származó bevétel-kiesést nem követelte meg 

a szolgáltatási területén lévő önkormányzatoktól, a mostani drasztikus díjemelés azonban már 

veszélyezteti a további működését. A 2013. évi CXIV. a szennyvízre vonatkozó 

rezsicsökkentésről szóló törvény alapján a lakosság felé további díjemelés nem 

érvényesíthető, ezért a különbözetet (díjkompenzációt) az önkormányzatoknak kellene 

megfizetni. Ez éves szinten 275,- Ft/m3, azaz az érintett településenként legfeljebb néhány 

ezer Ft, még Szentgotthárd esetében is összesen cca. 22.000,- Ft lenne. Az összköltség 

természetesen függ a lakosságtól elszállított szennyvíz mennyiségétől. 

 

A Lenti Hulladékkezelő Kft. kéri, hogy a szippantott szennyvíz utáni díjkompenzáció 

megtérítésére vonatkozóan előzetes szándéknyilatkozatot adjon a Társulás annak 

érdekében, hogy további tárgyalásokat folytathassanak a szennyvizet befogadó Zalavíz 

Zrt-vel, illetve lássák a vállalkozás jövőjének alakulását. 

 



A díjkompenzáció mértéke éves szinten nem mondható nagy költségnek a településekre 

nézve. Amennyiben a szolgáltató a drasztikus szennyvíz-befogadási díjak emelése miatt 

kénytelen lenne a szolgáltatását felfüggeszteni, úgy azokon a helyeken, ahol még nincs 

kiépített szennyvízelvezetés, nem lenne  szolgáltató illetve jelentős költségtöbblettel lenne 

megoldott a szennyvízgyűjtés és ártalmatlanítás.   

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elvi hozzájárulását 

adja a Lenti Hulladékkezelő Kft. (szolgáltató) előterjesztésben bemutatott díjkompenzációs 

kérelméhez azzal, hogy a Szolgáltató a tárgyalások során kérjen kimutatást és indoklást a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadójától, a Zalavíz Zrt-től a szennyvíz 

befogadási díj emelésének okáról. Ennek ismeretében a Társulás és a tagönkormányzatok 

döntenek a konkrét díjkompenzáció mértékéről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor elnök 

 

Szentgotthárd, 2020. szeptember 21. 

 

         Huszár Gábor 

                                                                                                                 elnök  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 



2. számú melléklet 

 



 
 

 



 



 



 



 



 



 
 

 

 



Tárgy: Az Őrség Határok Nélkül Egyesület Elnökségébe és 

Felügyelő Bizottságába tag delegálása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a   Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2020. szeptember 30-i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület a LEADER program helyi szintű végrehajtására 

létrehozott szervezet, amelynek a szentgotthárdi kistérséget / járást alkotó valamennyi 

települési önkormányzat tagja. 

 

Az Egyesületnél tisztújítás aktuális. Néhány kivétellel valamennyi jelenlegi tisztségviselő 

vállalja a továbbiakban is a feladat ellátását. 

 

ELNÖKSÉG 

Őriszentpéter Őr Zoltán Önkormányzat közszféra Elnök 

Csörötnek Kocsis Zsolt Önkormányzat közszféra Alelnök 

Szentgotthárd Huszár Gábor Önkormányzat közszféra Alelnök 

Hegyhátszentjakab Kránicz Ferenc Önkormányzat közszféra Tag 

Ivánc Németh László Ivánci Községi Sportkör civil Tag 

Magyarszombatfa Ifj. Albert Attila Albert Kerámia Bt. üzleti Tag 

Szentgotthárd Kovács Andrea Szlovén Vidék Kht. üzleti Tag 

Szentgotthárd Hetényi Miklós ÁFÉSZ Szentgotthárd üzleti Tag 

Szentgotthárd Bedőcs Gábor 

Szentgotthárd 

Fúvóskultúrájáért 

Egyesület 

civil Tag 

 

Az elnökségben a szentgotthárdi kistérség civil szféráját Bedőcs Gábor képviselte az elmúlt 

ciklusban, a továbbiakban azonban nem kívánja ellátni a feladatot. Helyette Kovács Márta 

Máriát, a Civil Fórum titkárát javasolom a szentgotthárdi kistérség részéről a civil oldal 

képviseletére jelölni. 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

Település Képviselő Szervezet Pozíció 

Orfalu Goda Ilona Önkormányzat Elnök 

Kercaszomor Kapornaky Sándor Önkormányzat Tag 



Ispánk Tamaskó Gábor Tamás Önkormányzat Tag 

 

 

A Felügyelő Bizottságban a szentgotthárdi térséget Goda Ilona képviselte, azonban a 

továbbiakban nem kívánja ezt a feladatot ellátni. Helyette Horváthné Boldizsár Borbálát, 

Rábagyarmat község polgármesterét javasolom szentgotthárdi kistérség részéről a Felügyelő 

Bizottságba jelölni. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Őrség Határok 

Nélkül Egyesület  

- Elnökségébe a jelenlegi tagok mellett …………….-t jelöli a szentgotthárdi kistérség 

civil szférájának képviselőjeként, 

- Felügyelő Bizottságába a jelenlegi tagok mellett …………… -t jelöli a szentgotthárdi 

kistérség képviseletében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor elnök 

 

Szentgotthárd, 2020. szeptember 24. 

 

         Huszár Gábor 

                                                                                                                 elnök  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Pályázati felhívás a Városi Gondozási Központ magasabb 

vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátása  
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2020. szeptember 30-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Városi 

Gondozási Központ intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízása 2020. december 31-

én lejár. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt)  20/B §-a és a Kjt.  

szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 

257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet (Vhr.) alapján a magasabb vezetői (intézményvezetői) 

feladatok ellátására pályázatot kell kiírni. 

 

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi 

igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint a társulásban résztvevő 

önkormányzatok székhelyén helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az intézmény 

vezetésére kiírt pályázat esetén a pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való elsődleges 

közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.  

Az intézményvezető képesítési követelményei tekintetében a személyest gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. ( I.7. ) 

SZCSM rendelet 3. sz. melléklete rendelkezései az irányadók. 

 

A Vhr. alapján a magasabb vezetői megbízás további feltételei:  

• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat/ Vhr. 3. § (3) bek./, 

• nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, melyről a 

megbízást megelőzően nyilatkozik / Vhr. 3/A §/. 

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumokra a Kjt. 20/A§(3) d ) pontjában és a 20/A § (5) 

bekezdésében, valamint a Vhr. 1/A § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

A Vhr. 1/A § (3) a, bekezdése alapján a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő 

feladatokat a jegyző látja el. 

 

A Vhr. 1/A § (9)-(13) bekezdése értelmében a pályázatokat a pályázat előkészítője által 

esetenként összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai között kell lennie a pályázat 

előkészítőjének vagy képviselőjének, a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg 

egyesület képviselőjének, vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.  A 

pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni. 



 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 

előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerinti feltételekkel elrendeli a Városi 

Gondozási Központ magasabb vezetői (intézményvezetői)  beosztásának ellátására  kiírt 

pályázati felhívás közzétételét a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételi 

helyeken. A Társulási Tanács felkéri Szentgotthárd Város jegyzőjét, hogy gondoskodjon 

a pályázati eljárással összefüggő feladatoknak a pályázati felhívásban megjelölt 

határidőben történő végrehajtásáról. 

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: 2020.október 7.  

Felelős:   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, munkaszervezet-vezető 

                  

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 257/2000. (XII. 

26.) Kormányrendelet 1/A §. (9)-(10) bekezdése alapján beérkező pályázatok 

véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel:  

A Bizottság elnöke: a Társulás Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke  

A Bizottság tagjai: 

• a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület vagy a szakma szerint 

illetékes szakmai kollégium által delegált tag, 

• a pályázat előkészítőjének képviseletében: …………………………………..  

      Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa számla ellenében 

megtéríti a delegált tag útiköltségét és a szakértői díjat.  

 

Határidő: a bizottság tagjainak felkérésére: 2020. október 31.             

Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, munkaszervezet-vezető  

               

Szentgotthárd, 2020.augusztus 25. 

 

 

        Huszár Gábor  

             elnök 
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1. sz. melléklet 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás 

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

pályázatot hirdet 

 

a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd 

intézményvezetői ( magasabb vezető)  

beosztásának ellátására 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2021.01.01.-2025.12.31.) 

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ 

       9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.  

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

Kinevezés szerinti munkaköre: szociális munkás. Intézményvezetői 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 , valamint   a  257/2000. (XII. 26. )  Kormányrendelet 

rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

• főiskola,  

• a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. ( I.7. ) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében az 

intézményvezetőre meghatározott felsőfokú végzettség, 

• a 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat - 

legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

•  nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást 

megelőzően nyilatkozik, 

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, 

• nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését nem teszi lehetővé, 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

• a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

• Kjt. szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• szociális szakvizsga, 

• a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerint teljesített vezetőképzés, 



• vezetői gyakorlat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai önéletrajz, 

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, 

• a pályázati feltételként előírt és előnyt jelentő végezettséget, képesítést tanúsító 

okirat(ok) másolata, 

• szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 

• teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,  

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 

(Kjt.) 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés 

időpontjáig megszünteti, 

• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez, 

• 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 pályázat benyújtásának határideje: 2020.november 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor László önkormányzati és 

térségi erőforrások vezető nyújt a 94/553-021-es telefonszámon. 

 

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 szereplő azonosító számot: ……/2020., valamint a munkakör 

megnevezését: Városi Gondozási Központ- intézményvezető 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020.01.01. 

  

A pályázat elbírálásának rendje:  

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehatásáról szóló 

257/2000.( XII.26.) Kormányrendelet alapján létrehozott eseti bizottság véleményezi. A 

bizottság és Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérését 

követően 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: 2020.december 20.     

A pályázati kiírás közzétételénekhelye:  

• www.szentgotthard.hu – 2020.október 7.  

• www.kozigallas.gov.hu – 2020.október 7. 

• a társulásban résztvevő településeken a helyben szokásos módon – 2020.október 7. 

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

