
 

 

 Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

V/5/2021. számú Határozat 

 

I. / A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 

járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 

hozza meg.  

Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. sz. 

határozatának végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 2020. évi költségvetésének  

- kiadási főösszegét 605.799.386 Ft-ban, azaz hatászötmillió-

hétszázkilencvenkilencezer-háromszáznyolcvanhat forintban, 

- bevételi főösszegét 657.306.157 Ft-ban, azaz hatászötvenhétmillió-

háromszázhatezer-egyszázötvenhét forintban, állapítja meg. 

 

2) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi zárszámadásáról az 

összevont mérlegadatait az 1-2. melléklet tartalmazza. 

 

3)  A 2020. évi költségvetés bevételei az alábbiak:   

 eredeti bevételi előirányzat:       650.481.750 Ft, 

 módosított bevételi előirányzat:  670.862.938 Ft, 

 bevételi teljesítés:         657.306.157 Ft.  

          

4) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

adatok Ft-ban 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Működési bevételek 40.808.000 41.224.272 46.558.098 

Elvonás, befizetés  3.779.378 3.779.378 

Felhalmozási 

bevételek 

2.408.000 10.408.000 10.408.000 

Működési célú 

bevételek 

607.265.750 578.351.518 559.460.911 

Pénzmaradvány  37.099.770 37.099.770 

 

2021. április 30-i  

elnöki döntés határozatai 



5) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 4. mellékletek tartalmazzák. 

 

6) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének kiadási 

főösszege: 

eredeti kiadási előirányzat:    650.481.750 Ft, 

módosított kiadási előirányzat: 670.862.938 Ft, 

kiadási teljesítés:     605.799.386 Ft.  

 

7) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

adatok Ft-ban 

Kiadási jogcím Eredeti 

előirányzat 

Módosított előir. Teljesítés 

Személyi juttatás 449.622.200 442.880.185 414.969.223 

Munkaadót terhelő jár. 87.865.300 86.016.465 76.905.311 

Dologi kiadások 107.818.750 107.757.827 90.698.936 

Tám.ért.műk. 

támogatás 

2.767.500 16.283.699 16.283.699 

Felhalmozási kiadás 2.408.000 17.924.762 6.942.217 

Felújítási kiadás    

Tartalék    

 

8) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.;2.;3. mellékletek 

tartalmazzák. 

 

9) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi felhasználható 

pénzmaradványa: 51.506.771 Ft  

 

10) A felhasználható pénzmaradvány Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

költségvetési szerveiként az 5. melléklet szerinti részletezettséggel az alábbi: 

 

Intézmény Felhasználható 

pénzmaradvány 

(Ft) 

működési 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde 

1.572.719 

Játékvár Óvoda  

Tótágas Bölcsőde  

Micimackó Tagóvoda  

Csillagvirág Tagóvoda  

Városi Gondozási Központ 21.291.144 

Család- és Gyermekjóléti Központ 26.875 

Társulás 28.616.033 

Pénzmaradvány összesen: 51.506.771 

 

A pénzmaradványból 51.479.896 Ft a 2021.évi költségvetésben tervezésre került. 

 



11) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. december 31-i állapot 

szerinti vagyona a 6. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban 

szereplő adatok alapján a következő: 

 Eszközök: 70.061.077 Ft 

 Források:   70.061.077 Ft 

 

12) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi engedélyeztt 

létszámkerete a 7. melléklet szerinti.  

13) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020.évi költségvetéshez a 

Települések által fizetendő támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. 

14) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi pénzkészlet változásai 

a 9. melléklet szerinti. 

15) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi közvetett támogatásait 

a 10. melléklet, az Európai Uniós projekteket a 11.melléklet, a többéves kihatással 

járó kötelezettségeit a 12. melléklet és a hitelteher bemutatását 13. melléklet 

tartalmazza. 

16) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi egyszerűsített 

beszámolóját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

113. § -nak, megfelelően közzé kell tenni. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős:Huszár Gábor Elnök 

 

 

II./A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 

járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 

hozza meg.  

Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke 14. sz. 

melléklet szerint elfogadja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal mint a Társulás 

munkaszervezete vezetőjének Nyilatkozatát az intézmény belső kontroll rendszerek 

szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 

 

          Huszár Gábor 

               elnök 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                      14. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint) 

 

A) Alulírott Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az 

általam vezetett költségvetési szervnél – Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás - gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 

kiadásokat és bevételeket, 

- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 

továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, 

működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az 

azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött 

feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői 

beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem 

eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam 

ki és működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az 

SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.  



Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett 

változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az 

érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb 

színvonalú munkavégzés lehetősége biztosított volt. 

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, 

ill. szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak. 

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves 

működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, 

és alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. 

 

Kontrolltevékenységek: 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket 

szerveztem, a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves 

kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas 

kockázatú területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati 

támogatások felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések 

megtörténtek. Mindennek következtében a felmerülő problémákra gyorsan és 

hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi folyamatokban a FEUVE jól működött. A 

folyamatokban törekedtünk a megfelelő dokumentáltság biztosítására. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői 

utasítások, vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves 

kontrollmegbeszélések, apparátusi értekezletek útján biztosítottam.  

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető 

volt, a gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.  

Monitoring: 

A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar 

Államkincstár, Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a 

könyvvizsgáló, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű 

működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben 

határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-

testület - felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást 

az intézmény működéséről. 

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk 

alá tartozó egység munkájáról.  

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek 

fejlesztést: 

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs 

technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az 

alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az 

alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a 

feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, 

ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és 

eljárások kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások 

biztonságos működését-, működtetését teremtik meg. 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a 

tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen – nem 



Kelt: Szentgotthárd, 2021. április 30. 

P. H. 

 

 

              Dr. Dancsecs Zsolt  

        Jegyző- munkaszervezet vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

V/6/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 

járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 

hozza meg.  

Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

elnöke a 2021. évi költségvetésről szóló V/4/2021. számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 706.596.875,- 

Ft-ban állapítja meg.  

2. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés kiadási főösszegét 706.596.875,- Ft-

ban állapítja meg A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt 

költségvetési határozatát az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 

 

          Huszár Gábor 

               elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

V/7/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 

járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 

hozza meg.  

Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2021. évi díjára vonatkozó javaslatokat az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy  

- a mellékletben meghatározott térítési díjakat 2021. július 01. időponttól 

alkalmazza az intézmény,  

- a mellékletben meghatározott térítési díjakat Szentgotthárd Város 

Önkormányzata foglalja rendeletbe. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Fábián Béláné intézményvezető 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 

 

          Huszár Gábor 

               elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. Melléklet 

2021. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 

 

1. Étkeztetés 

 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással:  

 ● Számított intézményi térítési díj: 1.310 Ft/nap/adag 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 900 Ft/nap/adag→Ebéd: 720 Ft 

               Szállítási díj: 180 Ft 

                900,- 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési díj: 1.240 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 720 Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 

Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         -  

55000 

78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 55001-70000 299,21 80,79 380 7,87 2,13 10 

4. 70001-85000 393,7 106,3 500 62,99 17,01 80 

5. 85001-100000 480,31 129,69 610 86,61 23,39 110 

6.  100001-

115000 

519,68 140,32 660 110,24 29,76 140 

7.  115001- 566,93 153,07 720 141,73 38,27 180 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 

Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1        -  55000 78,74 21,26 100 

3. 55001 - 70000 299,21 80,79 380 

4. 70001 - 85000 393,7 106,3 500 

5. 85001 - 

100000 

480,31 129,69 610 

6. 100001 -

115000 

519,68 140,32 660 

7. 115001 - 566,93 153,07 720 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 27.336,66 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 25.726,66 Ft 

 

 

2. Házi segítségnyújtás 



 

A./ Intézményi térítési díj 

 ● Számított intézményi térítési díj:  

  1 gondozási óra: 2.370 Ft/óra 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:  

1 gondozási óra: 1.000 Ft/óra 

(szociális segítés és személyi gondozás esetén is) 

 Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi 

térítési díja:   

    2.370,- Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A B C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz. Jövedelmi sáv Gondozás és segítés óradíj 

1. 0 0 

2.  1         - 55000 300 

3. 55001 - 70000 600 

4.  70001 - 85000 700 

5.  85001 - 100000 800 

6.  100001 - 115000 900 

7.  115001 - 1.000 

 

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 2.370,- 

Ft/óra. 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 98.549,95 Ft  

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 660 Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 140 Ft/nap 

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj:  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 20366,66 Ft 

 

 

4. Támogató Szolgálat 

 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 6.850 Ft/óra  

● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 1.000 Ft/óra  

 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 1.370 Ft/km  

 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  

 

1) Szociálisan rászorultak esetében.  



● Szállítási kilométerdíj: 170 Ft/km 

● Heti rendszeres igénybevétel esetén a szállítási kilométerdíj: 100 Ft/km 

● Munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás esetén a szállítási kilométerdíj:  

       170 Ft/km  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km 

● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 

Ft/km 

 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 55000 300 

3. 55001 – 70000 600 

4. 70001 – 85000 700 

5.  85001 – 100000 800 

6.  100001 – 115000 900 

7.  115001 - 1.000 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1.200 Ft/óra  

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 39.449,68 Ft 

 

 

5. Nappali ellátás 

 

A./ Étkeztetés Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1.240 

Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 720 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 260 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 3.310 Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft  

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból 

meghatározott jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 

Sorsz

.  

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkod

ás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Brutt

ó 

Nettó ÁFA Brutt

ó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 55000 20 39,37 10.6

3 

50 78,74  21,26 100 

3. 55001 - 70000 110 157,4 42,5 200 299,2  80,79 380 



8 2 1 

4. 70001 - 85000 120 173,2

3 

46,7

7 

220 393,7 106,3 500 

5.  85001 -100000 130 188,9

8 

51,0

2 

240 480,3

1 

129,69 610 

6.  100001-

115000 

140 196,8

5 

53,1

5 

250 519,6

8 

140,32 660 

7. 115001 - 150 204,7

2 

55,2

8 

260 566,9

3 

153,07 720 

 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 

 Étkezés: 25.726,66- Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás: 68.824,16 Ft 

  

 

Szentgotthárd, 2021.03.11 

 

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

V/8/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 

járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 

hozza meg.  

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke 2021. 

évben a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára 

biztosított napközbeni ellátás tekintetében 2.230,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási 

önköltséget határoz meg azzal, hogy: 

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési 

díjat és kedvezményeket alkalmazzák 2021. május 01. időponttól,  

- aki az adott év szeptember 1. után a 3. életévét betöltötte, mentesüljön a 

gondozási díj fizetése alól, 

- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás 

(nettó jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok 

képezzék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester  

                Varjuné Molnár Katalin igazgató 

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

               Kovács Ágnes Eszter pénzügyi vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 

 

          Huszár Gábor 

               elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. sz. Melléklet 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési 

díja 2021. évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek: 

 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj 

(Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

V/9/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott 

hatáskörben járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási 

tanács elnöke hozza meg. 

Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke az 

előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja a Társulás 2020. évi Éves Ellenőrzési 

Jelentését. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – munkaszervezet vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 

 

          Huszár Gábor 

               elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

V/10/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott 

hatáskörben járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási 

tanács elnöke hozza meg. 

Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának elnöke a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárdnál készített 

„Felügyeleti ellenőrzés” című belső ellenőrzési jelentést az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat jóváhagyja. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 

 

                 Huszár Gábor 

                       elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

V/11/2021. számú Határozat 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerint a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja.  

Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 

elnöke úgy dönt, hogy az előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerinti 

nevelőtestületi egyetértés birtokában  a  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 

és Bölcsőde igazgató beosztását nyilvános pályázaton nem hirdeti meg és Varjuné 

Molnár Katalin jelenlegi igazgatót 2021.08.01. napjától 2026.07.31. napjáig tartó 

időszakra ismételten megbízza a magasabb vezetői (igazgatói) feladatok ellátásával.  

Az intézményvezető besorolása, illetménye, az illetményelemek mértéke a jelenlegivel 

megegyező.    

 

Határidő:  közlésre azonnal 

                  munkaügyi irat (vezetői megbízás) elkészítése: 2021. július 15. 

Felelős: Huszár Gábor elnök 

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 30. 

 

 

 

          Huszár Gábor 

               elnök 

 

 

 

 

 

 

 


