
Előterjesztés 

a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. január 30 -i ülésére 

 

Tárgy: A Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2013. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

 

1./ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi  kompenzációja 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Játékvár Óvoda 

Kiadási előirányzat 538 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 424 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 114 e/Ft  

Kerekerdő Óvoda 

Kiadási előirányzat 39 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás                       31 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 8 e/Ft  

Tapsifüles Óvoda 

Kiadási előirányzat 113 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 89 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 24 e/Ft  

Micimackó Óvoda 

Kiadási előirányzat 64 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás                       50 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 14 e/Ft  

Csillagvirág Óvoda 

Kiadási előirányzat 29 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 23 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 6 e/Ft  

Tótágas Bölcsőde 

Kiadási előirányzat 466 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 367 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 99 e/Ft  

Városi Gondozási Központ 

Nappali ellátás 

Kiadási előirányzat 202 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 159 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 43 e/Ft  

 



Szociális étkeztetés 

Kiadási előirányzat 57 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 45 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 12 e/Ft  

Házi segítségnyújtás 

Kiadási előirányzat 229 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 180 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 49 e/Ft  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Kiadási előirányzat 26 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 21e/Ft  

Munkaadót terh.jár 5 e/Ft  

Támogató szolgálat 

Kiadási előirányzat 150 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 118 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 32 e/Ft  

Közösségi pszichiátriai ellátás   

Kkiadási előirányzat  38 e/Ft 

Ebből   

Személyi juttatás 30 e/Ft  

Munkaadót terh.jár. 8 e/Ft  

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Kiadási előirányzat 328 e/Ft 

Ebből  

Személyi juttatás 258 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 70 e/Ft  

Társulás 

Fedezete  

Működési céltartalék zárolása  - 1 e/Ft 

Egyéb központi támogatás  2.278 e/Ft 

 

 

2./ SZEOB szakszolgálat  

Kiadási előirányzat -1.031 e/Ft 

ebből  

személyi juttatás - 812 e/Ft  

munkaadót terh.jár. -219 eTFt  

Fedezete   

Tám.ért.műk.kiad.Társulás  - 1.031 eFt 

   

   

   

   

3./ Saját hatáskörű előirányzat módosítások 

 

  

Társulás   



Kiadási előirányzat  338 e/Ft 

ebből   

személyi juttatás - 47 e/Ft  

munkaadót terh.jár - 27 e/Ft  

dologi kiadás - 67 e/Ft  

céltartalék zárolása - 197 e/Ft  

fedezete   

Műk.bevétel(kamat) 150 e/Ft  

Felhalmozási kiadás 188 e/Ft  

SZEOB Micimackó Óvoda Magyarlak   

személyi juttatás 10 e/Ft  

munkadói járulék - 10 e/Ft  

SZEOB Csillagvirág Óvoda Csörötnek   

személyi juttatás 239 e/Ft  

munkaadót terh.járulék - 41 e/Ft  

dologi kiadás - 198 e/Ft  

SZEOB Tapsifüles Óvoda Gasztony   

személyi juttatás 148 e/Ft  

munkaadót terh. járulék 36 e/Ft  

dologi kiadás - 184 e/Ft  

SZEOB Tótágas Bölcsőde   

személyi juttatás - 760 e/Ft  

munkaadót terh.jár - 1167 e/Ft  

dologi kiadás 2.909 e/Ft  

Gondozási Központ   

Nappali ellátás   

személyi kiadás 785 e/Ft  

munkaaói jár. 178 e/Ft  

Házi segítségnyújtásSztg   

személyi juttatás -310 e/Ft  

munkaadói jár. -27 e/Ft  

Házi segítségnyújtás települések   

személyi juttatás 310 e/Ft  

munkaadót teh.jár 27 e/Ft  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   

személyi juttatás 77 e/Ft  

dologi kiadás - 77 e/Ft  

fedezete   

Tám.ért műk.bevalapok 851 e/Ft  

Tám.ért.műk.bev.önk 112 e/Ft  

4/ Korm.döntés ped. béremelésről   

SZEOB Játékvár Óvoda   

személyi juttatás 4.508 e/Ft  

Munkaadói járulék 1.218 e/Ft  

SZEOB Kerekerdő Óvoda Rönök   

személyi juttatás 375 e/Ft  

munkaadói járulék 101 e/Ft  

SZEOB Tapsifüles Óvoda Gasztony   

Személyi juttatás 375 e/Ft  

Munkaadót terh.járulék 101 e/Ft  

SZEOB Micimackó Óvoda Magyarlak   



Személyi juttatás 375 e/Ft  

Munkaadót terh.járulék 101 e/Ft  

SZEOB Csillagvirág Óvoda Csörötnek   

Személyi juttatás 375 e/Ft  

Munkaadót terh.járulék 101 e/Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev önk 7.630 e/Ft  

   

5/Közfoglalkoztatás   

SZEOB Játékvár Óvoda   

személyi juttatás 289 e/Ft  

Munkaadói járulék 18 e/Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bevétel alapok  291 e/Ft 

Tám.ért.műk.bev.önk.  16 e/Ft 

   

6/ ../2013. Képvtest.hat.Sztg   

SZEOB Tótágas Bölcsőde   

Dologi kiadás 307 e/Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev.önk 307 e/Ft  

   

7/ SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása   

Kiadási előirányzat  86.053 e/Ft 

ebből   

dologi kiadás 1.961 e/Ft  

felhalmozási kiadás 84.092 /Ft  

fedezete   

felhalmozási bevétel fejezet  55.757 e/Ft 

Felhalmozási bevétel önk   21.273 e/Ft 

működési bevétel fejezet  1.724 e/Ft 

egyéb bevétel  571 e/Ft 

Műk.tartalék zárolása   - 6.728 e/Ft 

   

8/ Társulás 

 

  

Támogatás ért.műk bevétel  - -2.787 e/Ft 

Műk.tartalék   - 2.787 e/Ft 

   

9/ Szociális pályázatok rendezése   

Támogató szolgálat   

Tám.ért.műk bev.fejezettől  - - 1.387 e/Ft 

Tám.ért.műk.bev önk  1.686 e/Ft 

Gondozási Központ  299 e/Ft 

személyi juttatás -95 e/Ft  

munkaadói jár. 394 e/Ft  

Közösségi pszichiátria   

Tám.ért.műk bev.fejezettől  1.500 e/Ft 

Tám.ért.műk.bev önk  1.650 e/Ft 

Gondozási Központ  150 e/Ft 

személyi juttatás 887 e/Ft  



munkaadót terh.jár 17 e/Ft  

dologi kiadás 51 e/Ft  

Nappali ellátás   

személyi juttatáss -805 e/Ft  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   

Tám.ért.műk bev.fejezettől  -1.624 e/Ft 

Műk.bevétel  844 e/Ft 

Műk.céltartalék zárolása  -780 e/Ft 

   

10/ SZEOB finanszírozás zárolása   

Tám.ért.műk.bev önk  -5.000 e/Ft 

Műk.célú tartalék  -5.000 e/Ft 

   

11/ 2012. decemberi bérkompenzáció   

Tám.ért.műk.bev.önk  1.155 e/Ft 

Műk.céltartalék  1.155 e/Ft 

   

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2013. évi 

költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Társulási Tanács a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. A Társulási Tanács a 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 610.962 e/Ft-ban állapítja 

meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 87.466 e/Ft-

tal nőtt/. 

2. A Társulási Tanács a 2013. évi költségvetés kiadási főösszegét 610.692 e/Ft-ban állapítja 

meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat 87.466 e/Ft-tal 

nőtt./ 

3. A 3 /2013. számú határozat egyebekben nem változik. 

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

melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

 

Szentgotthárd, 2014. január 21. 

                                          Huszár Gábor 

                                                                                                      elnök 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  

2013. évi költségvetéséről 

 



Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Szentgotthárd 

Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2013. évi költségvetéséről 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A határozat hatálya 

 

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

által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 

610.692 e/Ft 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

2013. évi költségvetésének kiadási főösszege 

610.692 e/Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

2. Bevételi főösszeg forrásait a 3., és 3/a.sz. melléklet tartalmazza 

610.962 e/Ft 

Intézményi működési bevétel        78.388 e/Ft 

Támogatások                                115.306 e/Ft 

Támogatásértékű bevétel              342.329 e/Ft 

Tervezett pénzmaradvány               0 e/Ft 

Pénzmaradvány                               74.98 e/Ft 

 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

494.537  e/Ft 

2. sz. melléklet 

Személyi juttatások                240.407 e/Ft 

Munkaadót terhelő jár.             61.080 e/Ft 

Dologi kiadások                     174.035 e/Ft 

Támért.műk.kiad.                    19.015  e/Ft 

 

4. Felhalmozási kiadások összesen 

2. sz. melléklet 

   84.793 e/Ft 

5. A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot képzett: 31.632 e/Ft (céltartalékot).  

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

A határozat egyebekben változatlan. 

 

 

          Dr. Dancsecs Zsolt                                           Huszár Gábor 

       Munkaszervezet vezetője                              Társulási Tanács elnöke 
 

 
 

 

ELŐTERJESZTÉS  
a Tárulási Tanács  2014. január 30-i ülésére 

 
Tárgy: A Társulás 2014. évi költségvetési tervezete 
 



Tisztelt Társulási Tanács! 
 

2013. évben megváltoztak  a Társulások szervezetei rendszerei, gazdálkodási szabályai A 

Társulások feladatainak újrastrukturálása mellett a gazdálkodás feltételei és módjai is 

megváltoztak.. Az új feltételek mellett is biztosítandó közszolgáltatások megfelelő színvonalú 

ellátásának alapja a pénzügyi gazdálkodást megalapozó, stabil alapokra épülő költségvetés.  

Az éves költségvetésben a Társulási Tanács az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza 

a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.  

A költségvetést költségvetési határozatban kell megállapítani.  

 

A 2014. évi költségvetési határozat előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb 

előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:  

 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. CCXXX: évi. Törvény 

(továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény),  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.),  

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),  

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.  

 rendelet (továbbiakban: Ávr),  

 

2013. december 17-én került kihirdetésre a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény. (ktsv tv) 

 

Az előterjesztett határozat tervezet tárgyalási alap, az újraszabályozott Áht.ban, az Ávr.-ben előírtak 

szerint azonban csak a februári testületi ülésre kerül végleges formába. Ugyanakkor tartalmazza 

mindazokat, amik a költségvetés elfogadásához szükségesek, tehát a tárgyalásnak akadálya nincsen. 

A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető állami támogatásokat, így a 

költségvetés tervezésekor már számoltunk a székhely önkormányzattól átvett támogatásokkal.  

 

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint nyújtjuk be Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás 2014 évi költségvetési tervezetét: 

 

Önkormányzati Társulásban további három intézményben - Szentgotthárd és Térsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Gondozási Központ – látjuk 

el a kistérségi önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatait. Az intézmények gazdasági 

szervezettel nem rendelkeznek, a pénzügyi-gazdasági feladatait a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el. 

 
A költségvetési határozatban, ill. annak mellékleteként csatolt táblázatokban bemutatásra kerülnek a 

Társulás többéves kihatással járó feladatait, a  közvetett támogatásait, a Társulás hitelterheit  

bemutató táblázatok, valamint az  Európai Uniós projektekben való részvételről a tájékoztatást.  

A határozat-tervezet nem tartalmaz az Áht 23.§ (g) bekezdésében foglalt – a Stabilitási törvény 3.§ 

(1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettséget, mivel a Társulás nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügylettel. 

Elkészítettük és a költségvetési határozathoz mellékeltük az Áht. 23-29.§, és 102.§, valamint az Ávr. 

24. §, 26-29.§-ban előírt mérlegeket, kimutatásokat. 

A lehetőségekhez igazodó okszerű, takarékos és fegyelmezett gazdálkodás, és a likviditás 

folyamatos kontrollja mellett a Társulás feladatainak megvalósítására rendelkezésre álló erőforrások 



hatékonyabb felhasználása érdekében az Önkormányzatoknak kötelessége a társulásban ellátott 

kötelező feladataihoz a vállalt fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni.  

 

A Társulás bevételeinek alakulása: 

 

Az önkormányzati társulások 2014. évi gazdálkodásában az állami költségvetésből származó 

támogatások az előző évihez képest a köznevelési törvény pedagógus illetményrendszer miatt 

növekszik, de átlagbért finanszíroznak, a fennmaradó többlet az önkormányzatokat terheli. 

Állami támogatás (feladatfinanszírozás) az alábbi jogcímeken illeti meg a társulás székhely szerinti , 

valamint települési önkormányzatát az elkövetkező költségvetési évben: 

1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodák 

bértámogatása, óvodaműködtetés, gyermekek utaztatása). Szentgotthárd – székhely 

önkormányzat - igényelheti 

2. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés (óvoda, bölcsőde) támogatása. települési 

önkormányzatok igényelhetik. 

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása. 

Szentgotthárd – székhely önkormányzat – igényelheti. 

 

A Társulás kiadásainak alakulása: 

Költségvetésünk kiadási oldalát részben meghatározza az Önkormányzati Társulás fenntartása alá 

tartozó intézményeink finanszírozása. 

A Városi Gondozási Központ látja el a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

támogató szolgálat , valamint a közösségi pszichiátriai ellátás feladatot kistérségi szinten. A 

szociális étkeztetést, nappali ellátást kizárólag önkormányzati feladatként lát el. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az előző évekhez hasonlóan a jogszabályoknak 

megfelelően tervezett költségvetési tervezetét terjesztjük a Társulási Tanács elé.  

A Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény esetében a 2014. évi szabályozásban 

jelentős változás történt. A gyermekétkeztetési feladatok a települési önkormányzatok kötelező 

feladataként kikerültek az intézmény költségvetéséből. Az állami támogatást is a települési 

önkormányzatok kapják 2014-től, valamint a közétkeztetést szolgáltatókkal is a települési 

önkormányzatok kötöttek szerződést. Így azok a települések, melyeknek illetékességi területén 

tagóvodánk van, a gyermekétkeztetési feladatokat a települési önkormányzat látja el.  

A tagdíj összegét 250Ft/lakosságszám/év összegben határoztuk meg a tervezetben. Ezen 
összeg szolgál a Társulási többletfeladatok ellátásához. 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a tervezetben 
megfogalmazott célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva a határozati 
javaslatban foglaltakat elfogadva, újabb javaslatok megfogalmazásával járuljon hozzá a 
2014. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.     
 

Határozati javaslat: 
 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi 
költségvetési tervezési feladatait az Előterjesztés mellékelt táblázatai szerint  / az alábbi 
kiegészítésekkel fogadja el: 
…………………………………………………………….  
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor elnök 
 
Szentgotthárd, 2014. január 19. 
         

                         Huszár Gábor 



                              elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

2014. évi költségvetéséről 

 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2014. évi költségvetéséről az alábbi 
határozat tervezetet hozza: 
 

A határozat hatálya 
 

1/ A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a 
Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetésének bevételi főösszege 

452.273 e/Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetésének kiadási főösszege 

452.273 e/Ft 

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

 

2. Bevételi főösszeg forrásait a 3., és 3/a.sz. melléklet 
tartalmazza 
Intézményi működési bevétel       48.704 e/Ft 
Támogatásértékű bevétel               403.569 e/Ft 

e/Ft 



Tervezett pénzmaradvány                0 e/Ft 
3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

2. sz. melléklet 
Személyi juttatások                266.288 e/Ft 
Munkaadót terhelő jár.            73.841  e/Ft 
Dologi kiadások                      108.983 e/Ft 
Spec.c.tám.                                  1.519 e/Ft 

451.746 e/Ft  

4. Felhalmozási kiadások összesen 
2. sz. melléklet 

     527 e/Ft 

5. A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot képzett: . 1.115 e/Ft 
(céltartalékot).  

6. A Társulás engedélyezett létszámát a 4. sz. melléklet határozza meg. 
7. A Társulás Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az 5. sz. 

mellékletek tartalmazzák. 
8. Az önkormányzatok intézményi támogatás összegét a 6. sz. melléklet 

tartalmazza. 
9. A Társulás 2014. évi költségvetésében Európai Uniós projekt tervezésére nem 

került sor. (7. sz. melléklet)   
10. A 8. sz. melléklet a hitelteher bemutatása (a Társulásnak nincs hiteltartozása), 

a 8/a. sz. mellékelt az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza. 
11. A Társulás 2014. évi költségvetése több éves kihatással járó kiadásokat nem 

tartalmaz. (9. sz. melléklet)  
12. A Társulás 2014. évi költségvetése közvetett kiadásokat nem tartalmaz. (10. 

sz. melléklet)  
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

1. Az  Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatala által látja el. 

2. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

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

4. A Társulási Tanács az államháztartási törvény 34.§ bekezdése alapján 
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a Társulási 
Tanács elnökére ruházza. 

5. A 4.) pontban foglalt átcsoportosításról az érintettek – a Társulási Tanács 
elnöke koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő Társulási 
Tanács ülésén kötelesek beszámolni. A költségvetési határozat módosítására a 
Társulási Tanács elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 

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

7. A 6) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési 
határozat módosításáról a Társulási Tanács negyedévente dönt. 

8. A Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat 
végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési 
határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet maximum 100.000 Ft 
értékben. 

9. A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló 



pályázataikkal kapcsolatban a munkaszervezet vezetőjének véleményét 
kikérni. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközökből 
megvalósuló feladat Társulásra háruló egyszeri, illetve folyamatos 
költségigényét. A jegyző véleménye alapján a pályázathoz szükséges önerő 
biztosításáról a Társulási Tanács dönt. 

         A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves 
időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására 
tárgyévben a következő évi költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett 
a Társulási Tanács előzetes engedéllyel vállalhatnak kötelezettséget. 
A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár 
felett kizárólag a Társulási Tanács előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

10. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás és intézményei 
számlavezető pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi 
Bank Nyrt Nyugat-dunántúli Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. Az 
intézmények finanszírozása a „kiskincstár” keretében a számlavezető 
pénzintézet útján, megállapodás alapján történik. 

11.  A 2013. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 
a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az 

alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi 
ellátási díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az 
ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat 
maradvány elvonásra kerül, 

b) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a 
meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa elvonásra 
kerül, 

c) A fenti pontok alapján elvonásra kerülő összeggel a 2014. évi 
költségvetési előirányzatok zárolásra kerülnek és a fenntartó (Társulás) 
által az önkormányzatoktól igényelt támogatást ezen összeggel csökkenti. 

 
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 
A költségvetés végrehajtását a munkaszervezet vezetője köteles ellenőrizni, illetve 
eseti ellenőrzési feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján, vagy szükség 
esetén elrendelni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a 
zárszámadási határozat tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot 
tájékoztatni. 
Ezen határozat rendelkezéseit 2014. január 1. időponttól kell alkalmazni. 
 

                   Dr. Dancsecs Zsolt                                           Huszár Gábor 
                           jegyző                                       Társulási Tanács elnöke 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
Szentgotthárd  és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. január 30-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) igazgatója - az előző évekhez 

hasonlóan – a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz,  az intézmény nyár zárva 

tartása tárgyában ( 1. számú melléklet). 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja alapján a fenntartó 

dönt az általa fenntartott óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az intézmény 

2010. július 01. napjától  hatályos SZMSZ-ének 11.1 pontja szabályozza a székhely és tagóvodák, 

valamint a bölcsőde nyári karbantartási szünetének meghatározását. Ennek alapján a szentgotthárdi 

Játékvár Óvoda, az óvodai intézményegység tagóvodái, valamint a Tótágas Bölcsőde kapcsán 

szükséges dönteni a nyári zárva tartásokról. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a SZEOB igazgatója felmérte az igényeket, és az Opel gyár és a nagyobb 

vállalatok tervezett nyári leállásához igazodva kéri a nyári zárva tartás meghatározását, az alábbiak 

szerint: 

 

Játékvár Óvoda 

Szentgotthárd 

2014. július 21-től  2014. augusztus 08-ig 3 hét, 15 

munkanap 

Kerekerdő Tagóvoda 

Rönök 

2014.június 30-tól 

 

2014.augusztus 11-

től 

2014. július 18-ig 

 

2014.augusztus 29-ig 

1x3hét 15 

munkanap 

1x3hét 14 

munkanap összesen 

29 munkanap 

Tapsifüles Tagóvoda 

Gasztony 

2014. július 21-től 2014. augusztus 29-ig 6 hét, 29 

munkanap 

Micimackó Tagóvoda 

Magyarlak 

2014. június 30-tól 2014. augusztus 08-ig   6 hét 30 

munkanap  

Csillagvirág Tagóvoda 

Csörötnek 

2014. július 21-től 

 

 

2014. augusztus 29-ig 

 

 

6 hét 29 munkanap  

 

Tótágas Bölcsőde 2014. július 21-től 2014. augusztus 08-ig 3 hét, 15 

munkanap 

 

A fenti javaslat jóváhagyásával az intézmény valamely egységében a nyár folyamán mindig 

biztosított az óvodás gyermekek elhelyezése! 

 

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

 

Határozati javaslat: 

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény nyári zárva tartását az alábbiak szerint 

határozza meg: 

1.1. A SZEOB Játékvár Óvoda székhely intézményében 2014. július 21. időponttól 2014. 

augusztus 08. időpontig (3 hét), 



1.2. A SZEOB Kerekerdő Tagóvoda Rönök intézményében 2014. június 30. időponttól 2014. 

július 18. időpontig (3 hét) és 2014. augusztus 11. időponttól 2014.augusztus 29. időpontig ( 

3 hét ) 

1.3. A SZEOB Tapsifüles Tagóvoda Gasztony intézményében 2014. július 21. időponttól 2014. 

augusztus 29. időpontig (6 hét), 

1.4. A SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak intézményében 2014. június 30. időponttól 

2014. augusztus 08. időpontig (6 hét), 

1.5. A SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek intézményében 2014. július 21. időponttól 

2014. augusztus 29.  időpontig (6 hét) 

1.6. A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében 2014. július 21. időponttól 2014. augusztus 08. 

időpontig (3 hét) terjedő időtartamban. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős    : Kovács Tiborné igazgató 

                 dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2014. január 15. 

 

        

              Huszár Gábor 

                 elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 
 
       

 

     

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

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

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

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

 

 
  Iktatószám    :     SzSz/ 8.-10/2014. sz. 

 

               Tárgy             :    Intézményi javaslat és kérelem az óvodák és a bölcsőde 2014. évi nyári zárva  

                                           tartásának fenntartói meghatározására.  

 

               Ügyintéző    :     Kovács Tiborné 

 

               Címzett         :    Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

                                           Tanácsa, Szentgotthárd 

                                           Huszár Gábor úr, a Társulási Tanács elnöke részére 

 
Tisztelt Elnök Úr! 

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

dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az intézmény 2010. július 01. napjától 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.1. pontja szabályozza az öt óvoda és a bölcsőde nyári 

karbantartási szünetének meghatározását. 

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

2014. évi nyári zárva tartásának idejére: 

 

Játékvár Óvoda Szentgotthárd 2014. július 21- 2014. augusztus 08-ig 3 hét, 15 munkanap 

Kerekerdő Tagóvoda Rönök 1.2014. június 30- 

2.2014.augusztus11- 

2014. július 18-ig 

2014.augusztus 29-ig  

1X3 hét, 15 munkanap 

1x3 hét, 14 munkanap 

összesen 29 munkanap  

Tapsifüles Tagóvoda Gasztony 2014. július 21- 2014.augusztus 29-ig 6 hét, 29 munkanap 

Micimackó Tagóvoda 

Magyarlak 

2014. június 30- 2014. augusztus 08-ig 6 hét, 30 munkanap 

Csillagvirág Tagóvoda 

Csörötnek 

2014. július 21- 2014.augusztus 29-ig 6 hét, 29 munkanap 

Tótágas Bölcsőde 2014. július 21- 2014. augusztus 08-ig 3 hét, 15 munkanap 

 

 

Ez a javaslat lehetőséget teremt minden családnak arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezési gondja esetén, 

egész nyáron ellátást igényelhessen valamely tagóvodában. Amikor a székhely óvoda zárva tart, akkor a 

Csillagvirág  Tagóvoda Csörötnek, mint ügyelő óvoda biztosítana lehetőséget az ellátás igénybevételére. 
 

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

szíveskedjenek. 
 

Szentgotthárd, 2014. január 09. 

 

                                                                    Tisztelettel: 

 

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


                                                                                                              Kovács Tiborné 

                                                                                                                   igazgató 



 

INTÉZMÉNYI JAVASLAT A SZEOB  ÓVODÁINAK ÉS A BÖLCSŐDÉNEK 2014. ÉVI KARBANTARTÁSI SZÜNETÉRE 
 

 2014. 
06.30-
07.04. 
5 NAP 

2014. 
07.07-11. 
 
5 NAP 

2014. 
07. 14-
18. 
5 NAP 

2014. 
07.21- 
25. 
5 NAP 

2014.  
07.28-
08.01. 
5 NAP 

2014.  
08. 04-
08. 
5 NAP 

2014. 
08.11-15. 
 
5 NAP 

2014.  
08. 18-
22. 
4 NAP 

2014.  
08. 25-
29. 
5 NAP 

Összesen 

Játékvár Óvoda 
 

         3 hét 
15 munkanap 

Kerekerdő Tagóvoda Rönök 

 
         2x3 hét 

29 munkanap 

Tapsifüles Tagóvoda Gasztony 
 

         6 hét 29 
munkanap 

Micimackó Tagóvoda Magyarlak 
 

         6 hét 
30 munkanap 

Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek 
 

         6 hét 
29 munkanap 

Tótágas Bölcsőde 
 

         3 hét 
15 munkanap 
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