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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. szeptember 03–i ülésére 

 

Tárgy: Települési szilárd hulladékgazdálkodás megszervezése 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

2013. őszén a vendvidéki önkormányzatok kezdeményezésére a Társulási Megállapodás 

kiegészült a települési szilárd hulladékgazdálkodás feladattal, amellyel ugyan valamennyi 

tagönkormányzat egyetértett, de a közös feladatellátásban csak 8 település vett / vesz részt, 

ezek az alábbiak: 

- Felsőszölnök, 

- Alsószölnök, 

- Szakonyfalu, 

- Apátistvánfalva, 

- Kétvölgy, 

- Orfalu, 

- Magyarlak, 

- Csörötnek. 

 

A képviselő-testületi határozatok felhatalmazása és a Társulási Megállapodás módosítását 

követően lehetőség nyílt arra, hogy a Társulás eljárást folytasson le „Csörötnek, Magyarlak, 

Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések 

közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására 

és ártalommentes elhelyezésére” tárgyú, 2014. január 01 – től – 2014. december 31 –ig tartó 

időszakra vonatkozó közszolgáltatás beszerzésére. A Társulás Közbeszerzési Bizottsága a 

beszerzési eljárás nyertes ajánlatának a Müllex Közszolgáltató Kft. ajánlatát nyilvánította, 

amely alapján szerződéskötésre is sor került – lásd: 1. számú melléklet. 

 

A szerződés időtartama 1 év, 2014. január 01-től 2014. december 31-i időpontig. A 

szolgáltatás ellátásának további módjáról tehát lassan időszerű dönteni, hiszen egy 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartama több hónap is lehet. 

 

A jelenlegi szolgáltatóval, a Müllex Közszolgáltató Kft –vel is felvettük a kapcsolatot és azt a 

tájékoztatást kaptuk, hogy rövid időn belül kialakítják az álláspontjukat a szolgáltatás további 

biztosításával kapcsolatban.   

 

Tájékoztatom továbbá a Társulási Tanácsot, hogy a Földművelésügyi Minisztérium 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok számára 

meghirdetett pályázat keretében a Társulásunk pályázatot nyújtott be, de a földművelésügyi 

miniszter 2014. július 07-én hozott döntése értelmében Társulásunk „forráshiány miatt” nem 

részesült támogatásban. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót megismerni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a települési szilárd 

hulladék kezeléséről szóló tájékoztatót megismerte és a szolgáltatás 2015. évtől való 

működtetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

- / felkéri a Társulás Közbeszerzési Bizottságát, hogy a települési hulladékkezelés 

közszolgáltatás ellátására közbeszerzési / beszerzési eljárást folytasson le  

- …. települések területére 

- ….  időtartamra 

azzal, hogy 

- az ajánlattételi felhívást és szerződés tervezetet előzetesen véleményezhesse 

valamennyi, a szolgáltatással érintett polgármester, 

- közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségeit az érintet önkormányzatok 

közösen (lakosságszámarányosan) viselik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               szolgáltatással érintett polgármesterek 

 

Szentgotthárd, 2014. augusztus 14. 

 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                                 elnök 

 

Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. szeptember 03–i ülésére 

 

Tárgy: Települési szilárd hulladékgazdálkodás megszervezése 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

2013. őszén a vendvidéki önkormányzatok kezdeményezésére a Társulási Megállapodás 

kiegészült a települési szilárd hulladékgazdálkodás feladattal, amellyel ugyan valamennyi 

tagönkormányzat egyetértett, de a közös feladatellátásban csak 8 település vett / vesz részt, 

ezek az alábbiak: 

- Felsőszölnök, 

- Alsószölnök, 

- Szakonyfalu, 

- Apátistvánfalva, 

- Kétvölgy, 

- Orfalu, 

- Magyarlak, 

- Csörötnek. 

 

A képviselő-testületi határozatok felhatalmazása és a Társulási Megállapodás módosítását 

követően lehetőség nyílt arra, hogy a Társulás eljárást folytasson le „Csörötnek, Magyarlak, 

Felsőszölnök, Alsószölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések 
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közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására 

és ártalommentes elhelyezésére” tárgyú, 2014. január 01 – től – 2014. december 31 –ig tartó 

időszakra vonatkozó közszolgáltatás beszerzésére. A Társulás Közbeszerzési Bizottsága a 

beszerzési eljárás nyertes ajánlatának a Müllex Közszolgáltató Kft. ajánlatát nyilvánította, 

amely alapján szerződéskötésre is sor került – lásd: 1. számú melléklet. 

 

A szerződés időtartama 1 év, 2014. január 01-től 2014. december 31-i időpontig. A 

szolgáltatás ellátásának további módjáról tehát lassan időszerű dönteni, hiszen egy 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartama több hónap is lehet. 

 

A jelenlegi szolgáltatóval, a Müllex Közszolgáltató Kft –vel is felvettük a kapcsolatot és azt a 

tájékoztatást kaptuk, hogy rövid időn belül kialakítják az álláspontjukat a szolgáltatás további 

biztosításával kapcsolatban.   

 

Tájékoztatom továbbá a Társulási Tanácsot, hogy a Földművelésügyi Minisztérium 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok számára 

meghirdetett pályázat keretében a Társulásunk pályázatot nyújtott be, de a földművelésügyi 

miniszter 2014. július 07-én hozott döntése értelmében Társulásunk „forráshiány miatt” nem 

részesült támogatásban. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót megismerni szíveskedjen. 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a települési szilárd 

hulladék kezeléséről szóló tájékoztatót megismerte és a szolgáltatás 2015. évtől való 

működtetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

- / felkéri a Társulás Közbeszerzési Bizottságát, hogy a települési hulladékkezelés 

közszolgáltatás ellátására közbeszerzési / beszerzési eljárást folytasson le  

- …. települések területére 

- ….  időtartamra 

azzal, hogy 

- az ajánlattételi felhívást és szerződés tervezetet előzetesen véleményezhesse 

valamennyi, a szolgáltatással érintett polgármester, 

- közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségeit az érintet önkormányzatok 

közösen (lakosságszámarányosan) viselik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               szolgáltatással érintett polgármesterek 

 

Szentgotthárd, 2014. augusztus 14. 

 

 

                                                                                                           Huszár Gábor 

                                                                                                                 elnök 
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Beszámoló 

 a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

 Társulási Tanácsának 2014. szeptember 03-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Társulás 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. I. félévi teljesítéséről az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe 

vételével az alábbi tájékoztatást adom: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  2014. évi költségvetését e/Ft kiadási és 

bevételi főösszeggel tervezte.  

 

Bevételi források és azok teljesítése 

 

Költségvetés módosított előirányzata:                                         463.893 e/Ft 

Teljesítés (függő-, átfutó-, kiegyenlítő   

bevétel nélkül)                                  216.569 e/Ft 

Teljesítés % (függő-, átfutó-, kiegyenlítő   

bevétel nélkül)                                              46,7 % 

 

Központilag szabályozott bevételek: 

             

Működési bevételek:    

-Intézményi működési bevételek:                              26.279   e/Ft 

A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó intézmények  

térítési díj bevételéből, helységek bérbeadásából származó 
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bevételek jelentik. 

 

-Támogatásértékű bevétel     

  Működési célú támogatásértékű bevétel:                                180.865   e/Ft 

  Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:                                      0 e/Ft 

  

- Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                      9.425 e/Ft 

 

 

Kiadások alakulása: 

 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Összes kiadás 463.893 463.893 215.185 46,4 

Összes kiadásból: 

-műk. kiad(tartalékkal) 

459.751 459.187 212.838 46,4 

Megoszlási arány 99,1 98,9 98,9  

Beruházás + felújítás 4.142 4.706 2.347 49,9 

Megoszlási arány 0,9 1,1 1,1  

 

Működési kiadások (e/Ft) 

 

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés Teljesítés % 

Működési kiadás 458.636 458.292 212,838 46,4 

Működési kiadásból: 

-személyi juttatás 

-munkaadót terhelő járulék 

 

274.142 

83.461 

 

274.142 

83.461 

 

129.168 

37.937 

 

47,1 

45,5 

Személyi jutt. + munkaadót 

terh. jár. megoszlás % 

78 78 78,5  

Dologi kiadás 99.154 99.170 45.733 46,1 

Dologi kiadás megoszlás % 21,7 21,7 21,5  
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Ellátottak egy.pénzbeni jutt.     

Ellátottak pénzbeni jutt. 

megoszlás % 

    

Spec. célú támogatás 1.519 1.519 0 0 

Spec. célú tám. megoszl. % 0,3 0,3   

 

(függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadás, valamint tartalék nélkül) 

  

A Társulás költségvetése összkiadásainak teljesítése 46,4%, ezen belül a működési kiadások 

teljesítése 46,4 %. 

 

A Társulás költségvetésének kiadási előirányzat változásait a Társulási Tanács a félév folyamán 

nem módosította, mert határozatképesség hiánya miatt a Társulási Tanács ülése többször 

elmaradt. 

 

Összességében megállapítható, hogy vállalt feladatainkat 2014. év első felében elláttuk. A 

Társulás költségvetésében szerepel az önkormányzatok intézményi támogatása, mely összegeket 

minden érintett önkormányzat a saját költségvetési rendeletében megtervezett, elfogadta. 

Mindezek ellenére az intézmények fenntartása után fizetendő támogatások utalása nem 

mindig történik meg időben. Mindez nehézséget okoz az intézményi kiadások 

határidőben történő teljesítésében.  

 

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 2014. I. félévi 

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

megismerte, a beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

 

Szentgotthárd, 2014. július 30. 
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                           Huszár Gábor 

                                                                                            elnök 
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Előterjesztés 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. szeptember 03-i ülésére 

 

Tárgy: A Társulás 2014. évi költségvetési határozatának módosítása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2014. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

       

1/ Társulás   

Kiadási előirányzat  3.187 e/Ft 

ebből   

Dologi kiadás 3.187 e/Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev. fej. EU program  3.187 e/Ft 

2/ Társulás   

Kiadási előirányzat  4.177 e/Ft 

ebből   

Tám.ért.műk.kiadás 4.177 e/Ft  

Fedezete:   

Tám.ért.műk.bevétel  4.177 e/Ft 

3/ Társulás   

Felhalmozási kiadás 220 e/Ft  

Céltartalék - 220 e/Ft  

4/ Társulás   

Tám.ért.műk.kiad Önk 12.370 e/Ft  

Tám.ért.műk.bevétel -12.370 e/Ft  

5/ Társulás   

Tám.ért.műk.kiad GondKp -2.887 e/Ft  

Tám.ért.műk.bevétel 2.887 e/Ft  

6/ Társulás költségvetési szerveinél foglalkoztatottak bérkompenzációja 

Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Kiadási előirányzat  2.489 e/Ft 

ebből:   

Játékvár Óvoda   

Személyi juttatás 850 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 230 e/Ft  

Kerekerdő Tagóvoda   

Személyi juttatás 95 e/Ft  

Munkaadót terh.jutt. 26 e/Ft  

Tapsifüles Tagóvoda   

Személyi juttatás 93 e/Ft  

Munkaadót terh.jutt. 26 e/Ft  

Micimackó Tagóvoda   

Személyi juttatás 93 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 24 e/Ft  

Csillagvirág Tagóvoda   

Személyi juttatás 93 e/Ft  

Munkaadót terh.jár. 24 e/Ft  
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Tótágas Bölcsőde   

Személyi juttatás 736 e/Ft  

Munkaadót terh.j. 199 e/Ft  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   

Személyi juttatás 516 e/Ft  

Munkaadót terh.jár. 139 e/Ft  

Városi Gondozási Központ   

Nappali ellátás   

Személyi juttatás 312 e/Ft  

Munkaadót terh.jár. 84 e/Ft  

Szociális étkeztetés   

Személyi juttatás 87 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 23 e/Ft  

Házi segítségnyújtás Sztg   

Személyi juttatás 211 e/Ft  

Munkaadót terh.jár. 58 e/Ft  

Házi segítségnyújtás Település   

Személyi juttatás 136 e/Ft  

Munkaadót terh.jár 37 e/Ft  

Jelzőrendszeres házi segítségny.   

Személyi juttatás 39 e/Ft  

Munkaadót terh.jár. 11 e/Ft  

Támogató szolgálat   

Személyi juttatás 222 e/Ft  

Munkaadót terh.jár. 59 e/Ft  

Közösségi ellátás   

Személyi juttatás 56 e/Ft  

Munkaadót terh.jár. 15 e/Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev.Önk Sztg 4.494 e/Ft  

7/ 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele   

Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

Játékvár Óvoda  10.573 e/Ft 

Személyi juttatás 427 e/Ft  

Dologi kiadás 2.776 e/Ft  

Kerekerdő Tagóvoda Rönök   

Személyi juttatás 32 e/Ft  

Tám.ért.műk.bev.Rönök önk. -58 e/Ft  

Tapsifüles Tagóvoda Gasztony   

Személyi juttatás 51 e/Ft  

Tám.ért.műk.bev.Gasztony -1.855 e/Ft  

Micimackó Tagóvoda Magyarlak   

Személyi juttatás 26 e/Ft  

Tám.érté.műk.bev.Magyarlak -315 e/Ft  

Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek   

Személyi juttatás 42 e/Ft  

Tám.ért.műk.bev.Csörötnek -23 e/Ft  

Tótágas Bölcsőde   

Személyi juttatás 122 e/Ft  

Dologi kiadás 846 e/Ft  
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Gondozási Központ  13.042 e/Ft 

Nappali ellátás   

Személyi ellátás 349 e/Ft  

Dologi kiadás 5.693 e/Ft  

Tám.ért.műk.bev.   

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  2.758 e/Ft 

Személyi juttatás 296 e/Ft  

Munkaadót terh.jár. 40 e/Ft  

Dologi kiadás 1.551 e/Ft  

Felhalmozási kiadás 871 e/Ft  

Társulás   

Működési céltartalék 36.400 e/Ft  

Fejlesztési céltartalék 2.624 e/Ft  

Fedezete:   

2013. évi pénzmaradvány  54.397 e/Ft 

8/ Saját hatáskörű előirányzat módosítás   

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   

Kiadási előirányzat  191 e/Ft 

ebből   

Dologi kiadás 191 e/Ft  

Fedezete   

Tám.ért.műk.bev.  136 e/Ft 

Tám.m.c.bev.  55 e/Ft 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2014. évi 

költségvetésének módosító határozatát meghozni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés bevételi főösszegét 522.447 e/Ft-ban 

állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata 

60.018 e/Ft-tal nőtt/. 

2. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés kiadási főösszegét 522.447 e/Ft-ban 

állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat 

60.018 e/Ft-tal nőtt./ 

3. Az 5 /2014. 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 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2014. július 30. 

 

                                            Huszár Gábor 

                                                                                                          elnök 
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1. számú melléklet 

 

Határozat 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2014. évi költségvetésének módosítása 

 

 

I. A határozat hatálya 

 

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a 

Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

522.447 e/Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

522.447 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              419.346e/Ft 

Pénzmaradvány                              54.397 e/Ft 

 

522.447 e/Ft 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

2. sz. melléklet 

Személyi juttatások              277.840  e/Ft 

Munkaadót terhelő jár.            84.006 e/Ft 

Dologi kiadások                    106.137  e/Ft 

Spec.c.tám.                                 1.519 e/Ft 

469.343 e//Ft  

4. Felhalmozási kiadások összesen 

 

  5.233 e/Ft 

5.  A Társulási Tanács  47.712 e/Ft tartalékot képzett. 

6. A határozat egyebekben nem változott. 
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Előterjesztés 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. szeptember 03-i ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelem – modellvasút kiállítás lebonyolításához 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

2014. szeptember 26-28. között Szentgotthárdon rendezik meg azt a nemzetközi modellvasút 

kiállítást, amelyen több országból, számos modellező több terepasztalon mutatja be a 

munkáit. 

 

Először 2011-ben került sor az ideihez hasonló, ám jóval kisebb volumenű vasútmodell 

kiállításra a szentgotthárdi Színházban Kovács Gábor gyűjteményéből. Az elmúlt években ezt 

a kiállítást már több terepasztallal és vasútmodellel bővítették, és a látogatók száma is azt 

igazolta, hogy érdemes évente egyszer egy vasútmodell kiállítás szervezése. 

 

Az ingyenesen látogatható kiállításra természetesen a szervezők várják a város és a térség 

oktatási intézményeit is. A térség települései és nevelési-oktatási intézményei előzetesen 

részletesebb tájékoztatót kapnak a kiállítással kapcsoltban és a kiállításon a térség valamennyi 

tanulójára is számítanak, mint látogatóra. A modellvasúttal kapcsolatos további érdekességek, 

látnivalók (pl: működő gőzmozdony és dízelmozdony, stb.) is megtekinthetők / kipróbálhatók 

lesznek a rendezvénynek helyet adó Hotel Lipa konferencia és festőtermében, valamint az 

udvaron. 

 

Kovács Gábor szervező fordul olyan kérelemmel a Társulási Tanácshoz, hogy a rendezvény 

lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségekhez (utazás, szállítás, ellátás) – 

lehetőségeihez mérten – támogatást nyújtani szíveskedjen. (A rendezvény plakátján a 

Társulás, mint támogató szerepel.) 
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Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárdon 

2014. szeptemberében megszervezésre kerülő első nemzetközi vasútmodell kiállítás 

lebonyolításához 50.000,- Ft támogatást nyújt azzal, hogy annak fedezete a Társulás általános 

tartaléka. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor elnök 

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

 

Szentgotthárd, 2014. augusztus 25. 

 

                                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                                                   elnök 
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Beszámoló 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. szeptember 03-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB beszámolója a 2013/2014-es nevelési évről 

 

 

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 módon beszámoljon. 

 

A SZEOB intézményi beszámolót az intézmény igazgatója elkészítette és megküldte a 

fenntartó számára (lásd: 1. számú melléklet). Ez a beszámoló mind tartalmi, mind formai 

területen eltér az előző évek anyagaitól. Az intézmény igazgatója az anyag elkészítésekor 

törekedett arra, hogy a beszámoló a köznevelési törvényben megfogalmazottak szerint a 

jövőben a tanfelügyeleti ellenőrzési szempontoknak is megfeleljen. 

 

Az elkészített anyag  részletes, minőségi munkavégzésről ad számot. Tartalmazza  a 

feladatellátást jellemző adatokat, a személyi feltételeket, szakmai munkaközösségek 

működését,  tanköteles  gyermekek ellátását, gyermekbalesetek statisztikáját, az óvodai 

ünnepekre, nyílt napokra, munkaszüneti napokra vonatkozó meghatározásokat.  Beszámol a 

továbbképzésekről, a szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartásról, az intézmény 

külső kapcsolatairól,  a gyermekvédelmi-, valamint az SNI-s  feladatok ellátásáról,  a vallás 

gyakorlás (hittan) lehetőségről. Az óvodai neveléssel kapcsolatban az egészséges életmódra 

nevelés, a környezettudatos magatartásra nevelés, valamint a nemzetiségi neveléssel 

kapcsolatos lehetőségeket. Az anyag tartalmazza az óvodába járó gyermekek rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának megszervezését, illetve az intézményi dokumentumok 

felülvizsgálatának szabályozását és értékelését is. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „SZEOB 

beszámolója a 2013/2014-as nevelési évről” c. beszámolót  megismerte és elfogadja / az 

alábbi kiegészítéssel fogadja el: ………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor elnök 

     Kovács Tiborné SZEOB  igazgató 

 

Szentgotthárd, 2014. június 16. 

 

                    Huszár Gábor 

                          elnök 
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Iktatószám: Szsz. / 144.-10. / 2014. sz. 

SZENTGOTTHÁRD ÉS 

KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT 

ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE       

 INTÉZMÉNYVEZETŐI 

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES 

NEVELÉSI ÉVRŐL 
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Szentgotthárd, 2014. június 16.   
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Intézményvezetői beszámoló a 2013/2014-es nevelési évről 

1. Alapító okirat szerinti feladatellátás 

 

 Alapító okirat szerint ellátott feladat 

óvod

ai 

nevel

ésben 

résztv

evő 

össze

s 

fő 

ebből a 

többi 

gyermekkel 

együtt 

nevelhető 

sajátos 

nevelési 

igényű 

gyermekek 

óvodai 

nevelése 

fő 

ebből 

nemzetisé

g-hez 

tartozók 

óvodai 

nevelése 

fő 

Alapító 

okirat 

szerinti 

maximál

i-san 

felvehet

ő 

gyermek

-létszám 

Férőhel

y 

kihaszná

lt-ság % 

napi 

nyitv

a 

tartás 

tól-ig 

napi 

nyitv

a 

tartás

i óra 

Óvodai 

csoport

ok 

száma 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

237 4 42 240 98,8 
5.30-

17.30 
12 11 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

16. 

54 
  

54 100 
5.30-

17.30 
12 4 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

26 1 18 25 104 
6.00-

16.00 
10 1 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 

9954 Rönök, 

Petőfi u. 16. 

14 
  

25 78,6 
7.00-

16.00 
9 1 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

22   25 88 
7.00-

16.00 
9 1 
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Tagóvoda: 

SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 

9952 Gasztony, 

Fő u. 20. 

24 1 
 

25 96 
6.30-

16.00 
9,5 1 

 

Intézményünk óvodai intézményegységében neveljük a 3. életévüket betöltött gyermekeket, 

illetve a férőhely erejéig a 2,5 éves gyermekeket. A nevelési év során 3 évesnél fiatalabb 

gyermeket a Játékvár Óvodában (9 fő) és a Tapsifüles Tagóvodában (1 fő) vettünk fel. 

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól egy gyermek sem lett felmentve. A sajátos 

nevelési igényű gyermekek alapító okirat szerinti ellátását saját erőből ellátni nem tudtuk, 

mivel nem rendelkezünk az ellátáshoz szükséges személyi feltételekkel, ezért a terápiás 

gondozást külső szakemberek alkalmazásával (megbízási szerződések) oldottuk meg. 

Sajnálatos, hogy  amint egy  gyermek sajátos nevelési igényű státuszt kap, a járási 

illetékességű Pedagógiai Szakszolgálat az ellátást nem biztosítja, abban kizárólag 

kapacitásainak mértékéig, díjazás ellenében vesz részt. Az intézmény minden telephelyén, 

minden ellátási igényt ki tudtunk elégíteni, tehát férőhely hiány miatt gyermeket eltanácsolni 

nem kellett. 

A bölcsődei ellátás iránti igény örvendetesen megnőtt, év végére teljes kihasználtsággal 

működtünk. 

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

intézményegységben 

2.1. adattáblák 

Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Játékvár Óvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 

240 fő 

Óvodai csoportok 

száma 

11 

 01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj.  

Óvodás gyermekek 

létszáma 
235 235 235 237 

Tényleges 

gyermeklétszám 

alapján meghatározott 

csoport átlaglétszám 

fő/csoport 

21 21 21 22 

SNI-vel felszorzott 

létszám 
235 235 239 241 

sni-vel felszorzott 

gyermeklétszámmal 

számított csoport 

átlaglétszám: 

fő/csoport 

21 21 22 22 

Étkező gyermekek 

létszáma 
234 234 234 236 
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Félnapos óvodás 12 12 12 12 

Veszélyeztetett gy 

létszáma 
1 1 1 1 

A veszélyeztetett % 0,4 0,4 0,4 0,4 

Hátrányos helyzetű 

gy. Létszáma: 
15 15 15 14 

A hátrányos helyzetű 

% 
6,4 6,4 6,4 5,9 

Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetű 
2 2 2 2 

A halmozottan 

hátrányos helyzetű % 
0,9 0,9 0,9 0,9 

A nemzetiséghez 

tarozók létszáma 
42 42 42 42 

A tényleges 

összlétszáma % 
18 18 18 18 

 

 

 

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 
25 26 26 27 

SNI-vel felszorzott 

létszám 
25 26 26 28 

sni-vel felszorzott 

gyermeklétszámmal 

számított csoport 

átlaglétszám: 

fő/csoport 

25 26 26 28 

Étkező gyermekek 

létszáma 
25 26 26 27 

Félnapos óvodás 
    

Veszélyeztetett gy 

létszáma     

A tényleges 

összlétszáma %     

Hátrányos helyzetű 

gy. Létszáma: 
17 17 17 18 

A tényleges 

összlétszáma % 
68 65 65 67 
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Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetű 
13 13 13 14 

A tényleges 

összlétszáma % 
52 50 50 52 

A nemzetiséghez 

tarozók létszáma 
18 18 18 19 

A tényleges 

összlétszáma % 
72 72 72 70 

 

 

 

 Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 

megnevezése 
SZEOB Kerekerdő Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 

25 

Óvodai csoportok 

száma 

1 

 01.szept 01.okt. 31. dec. 31. máj.  

Óvodás gyermekek 

létszáma 
12 12 13 13 

SNI-vel felszorzott 

létszám 
12 12 13 13 

sni-vel felszorzott 

gyermeklétszámmal 

számított csoport 

átlaglétszám: 

fő/csoport 

12 12 13 13 

Étkező gyermekek 

létszáma 
12 12 13 13 

Félnapos óvodás - - - - 

Veszélyeztetett gy 

létszáma 
- - - - 

A tényleges 

összlétszáma %     

Hátrányos helyzetű 

gy. Létszáma: 
5 5 5 5 

A tényleges 

összlétszáma % 
41,6 41,6 38,5 38,5 

Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetű 
- - - - 

A tényleges 

összlétszáma % 
- - - - 

A nemzetiséghez 

tarozók létszáma 
- - - - 

A tényleges 
összlétszáma % 

- - - - 
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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 
21 21 21 21 

SNI-vel felszorzott 

létszám 
21 21 21 21 

sni-vel felszorzott 

gyermeklétszámmal 

számított csoport 

átlaglétszám: 

fő/csoport 

21 21 21 21 

Étkező gyermekek 

létszáma 
21 21 21 21 

Félnapos óvodás ̶ ̶ ̶ ̶ 

Veszélyeztetett gy 

létszáma 
̶ ̶ ̶ ̶ 

A tényleges 

összlétszáma % 
̶ ̶ ̶ ̶ 

Hátrányos helyzetű 

gy. Létszáma: 
4 4 4 4 

A tényleges 

összlétszáma % 
19 19 19 19 

Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetű 
4 ̶ ̶ ̶ 

A tényleges 

összlétszáma % 
19 ̶ ̶ ̶ 

A nemzetiséghez 

tarozók létszáma 
̶ ̶ ̶ ̶ 

A tényleges 

összlétszáma % 
̶ ̶ ̶ ̶ 
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Óvodásgyermekek létszám mutatói 

A feladat ellátási hely 
megnevezése 

SZEOB Tapsifüles Tagóvodája 

Felvehető maximális 

gyermeklétszám 

25 

Óvodai csoportok 

száma 

1 

 01.szept. 01.okt. 31. dec. 31. máj.  

Óvodás gyermekek 

létszáma 
21 21 21 24 

SNI 1 1 1 1 

sni-vel felszorzott 

csoportlétszám: 

fő/csoport 

22 22 22 25 

Étkező gyermekek 

létszáma 
21 21 21 24 

Félnapos óvodás ̶ ̶ ̶ ̶ 

Veszélyeztetett gy 

létszáma 
̶ ̶ ̶ ̶ 

A tényleges 

összlétszáma % 
̶ ̶ ̶ ̶ 

Hátrányos helyzetű 

gy. Létszáma: 
1 1 1 1 

A tényleges 

összlétszáma % 
4,7 4,7 4,7 4,1 

Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetű 
̶ ̶ ̶ ̶ 

A tényleges 

összlétszáma % 
̶ ̶ ̶ ̶ 

A nemzetiséghez 

tarozók létszáma 
̶ ̶ ̶ ̶ 

A tényleges 

összlétszáma % 
̶ ̶ ̶ ̶ 

 

A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25, 

átlaglétszámát 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, ebben a nevelési 

évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre fenntartói engedélyt kérnünk nem 

kellett. Az óvodai csoportok a maximális létszámokkal (jogszabály és alapító okirat együtt), és 

a minimum létszám közötti létszámokkal működnek. A Csillagvirág Tagóvodában a maximális 

létszámtól való eltérést az új gyermekek év közbeni felvételének szükségessége indokolta. 

Megjegyzem, véleményem szerint akkor jogszerű, pedagógiailag akkor megengedhető a 

maximális létszám átlépése, ha a csoportszobák mérete megfelel a 2 m
2
/gyermek szabványnak. 

A csoportok férőhelyei a Micimackó, a Tapsifüles, a Csillagvirág Tagóvodákban 

felülvizsgálandók, mert a 25 fős férőhelyek mellett a 2m
2
/gyermek szabvány nem 

érvényesíthető. 

Nevelési év közben, szülői kérelemre, kizárólag a Játékvár Óvodában, 8 gyermek óvodai 
jogviszonya szűnt meg, általában azért, mert a család elköltözött Szentgotthárdról. Minden 
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esetben a gyermek új óvodája és intézményünk a gyermek hivatalos átvételét-átadását 

megtette, tehát a nyomon követés megtörtént. 

A Játékvár Óvodában és a Tapsifüles Tagóvodában, az összesen 5 sajátos nevelési igényű 

gyermek mindegyikét a köznevelési törvény 4. melléklete, valamint a Szakértői Bizottság 

szakvéleményei alapján a csoportok létszámainak számításánál két gyermekként kell 

figyelembe vennünk. 2013 novemberében vette át teljes körűen intézményünktől a pedagógiai 

szakszolgáltatási feladatokat a megye, illetve a járás. Ezen időponttól azon sajátos nevelési 

igényű kisgyermek ellátásáért is díjat fizet a tulajdonos önkormányzat, aki beszédfogyatékos. 

 

2.2. adattábla, nem magyar 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. 

3 1 2 0 1 1 1 0 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

        

Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 

9954 Rönök, 

Petőfi u. 16. 

        

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 Magyarlak, 

Temető u. 1. 

        

Tagóvoda: 

SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 

9952 Gasztony, 

Fő u. 20. 

        

 

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. 
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A feltételek meglétét a gyermekek óvodai jelentkezésekor igazoltattuk, azoknak megfelelnek, 

így szerepelnek óvodai nyilvántartásunkban. 

 

2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás 

 

Telephely, 

feladat ellátási 

hely neve, 

címe 

a 

csoport 

típusa  

szept. 

1.létszá

m 

októb

er 1. 

létszá

m 

május 

31. 

auguszt

us 31 

SNI 

fő 

Nemzeti

ségi fő 

Ficánka 

 

fh 23 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

vegyes  

22 22 22 - 2 - 

Napsugár 

 

fh 23 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 vegyes 

22 22 22 - - 
német 

21 

Kiscsillago

k 

 

fh 23 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 vegyes 

22 22 22 - 2 
szlovén 

21 

Törpikék 

 

fh 18 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 kis 

18 18 18 - - - 

Babóca 

 

fh 23 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 nagy 

25 25 25 - - - 

Hétszínvirá

g 

 

fh 23 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

középső 

22 22 22 - - - 
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14. 

Zsebibaba 

 

fh 23 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

nagy 

25 25 25 - - - 

Kismackók 

 

fh 23 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

középső

-nagy 

24 24 24 - - - 

Kipp-kopp 

 

fh 18 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

kis 

17 17 17 - - - 

Makk 

Marci 

 

fh 23 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

kis 

22 22 22 - - - 

Katica 

fh 18 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

középső 

18 18 18 - - - 

fh 25 Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

vegyes 

25 26 27 - - 

magyar 

nyelvű, 

cigány, 

19 

fh 25 Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 

vegyes 

12 12 13 - - - 
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9954 Rönök, 

Petőfi u. 16. 

fh 25 Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

vegyes 

21 21 21 - - - 

fh 25 Tagóvoda: 

SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 

9952 

Gasztony, Fő 

u. 20. 

vegyes 

21 21 24 - 1 - 

 

 

2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2014/2015-ös nevelési évre (2014. május 31-i adatok) 

 A2014/20

15. 

nevelési 

évre 

beiratkoz

ott 

gyermeke

k 

létszáma 

 

A2014/20

15. 

nevelési 

évre 

elutasított  

gyermeke

k 

létszáma 

 

A2014/20

15. 

nevelési 

évre 

felvételt 

nyert 

gyermeke

k 

létszáma 

 

Nemek 

aránya 

A gyermekek 

korösszetétele 

fiúk 

 

lány

ok 

 

3 

éve

s 

 

4 

éve

s 

 

5 

éve

s 

 

6 

éve

s 

 

7 

éve

s 

 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

59 ͟ 59 34 25 57 2 ͟ ͟ ͟ 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

5 ͟ 5 3 2 5 ͟ ͟ ͟ ͟ 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 

9954 Rönök, 

Petőfi u. 16. 

5 ͟ 5 2 3 5 ͟ ͟ ͟ ͟ 
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Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

4 ͟ 4 2 2 4 ͟ ͟ ͟ ͟ 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 

9952 Gasztony, 

Fő u. 20. 

6 ͟ 6 ͟ 6 4 2 ͟ ͟ ͟ 

 

Fenntartónk a 2014/2015-ös nevelési évre szóló óvodai beiratkozások idejét 2014. április 26. 

és 27. napjában határozta meg (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szerint az óvodai 

beiratkozásokra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor). Az óvodai felvételek 

tárgyában hozott döntésekről minden szülőt írásban értesítettünk 2014. május 15. napján, 

valamint hirdetmény formájában is tájékoztattuk a szülőket, mely hirdetményeket a helyben 

szokásos módon tettük megismerhetővé.  Felvételi kérelmet elutasítani egy esetben, egy 

óvodában sem kellett, minden óvodai nevelés iránti igény teljesíthető. Az óvodai nevelésben 

való részvételre kötelezett gyermekekről (akik 5. életévüket 2014 évben töltik be) kapott 

nyilvántartás  kézhez vételét követően tájékoztattuk a jegyzőt arról, hogy ezen gyermekek 

közül kik nem szerepelnek óvodai nyilvántartásainkban, illetve hogy a beiratkozás 

határnapjáig nem jelentkeztek. Olyan gyermeket, akinek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye nem az intézmény felvételi körzetében van, nem vettünk fel. 

Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait 

jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő 

óvodás gyermeket 2013. szeptember 1. napjától a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek 

oktatási azonosító számmal rendelkezik. Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a 

tagóvoda vezetők látják el, naprakészen. 

3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 

 

3.1. adattábla, pedagógusok 

 Engedélyezett 

álláshelyek 

száma 

Óvodai 

csoportban 

foglalkozta

tott 

óvodapeda

gógusok 

létszáma 

 

1 

pedagóg

usra jutó 

gyermek

ek 

létszáma 

 

Óvodai 

csoportban 

foglalkoztatott 

felsőfokú 

végzettségű 

óvodapedagóg

usok létszáma 

Nő 

 

Engedélyezett 

álláshelyek 

száma 

pedagó

gus 

 

pedagóg

iai 

munkát 

közvetle

nül 

segítő 

 

technikai 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

24 14 21 11,3 21 3 
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14. 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

16. 

   
6,75 

 

9 

kisgyermekne

velő 

3 

technikai 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

2 2 2 13,5 2  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 

9954 Rönök, 

Petőfi u. 16. 

2 1 2 6,5 2  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

2 1 2 10,5 2  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 

9952 Gasztony, 

Fő u. 20. 

2 2 2 12 
 

2 
1 

 

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, óvodapedagógusonként átlagosan heti 28,5 kötött nevelési idővel 

(vezetői órakedvezmények, közalkalmazotti tanács tisztségviselőinek órakedvezménye), a 

nyitva tartás alatti teljes óvónői jelenléttel, az átfedési idővel az óvodapedagógusok létszáma 

biztosított. 2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az 

óvodapedagógusok hetente maximum 4 órában, nevelési évenként maximum 30 napon díjazás 

nélküli eseti helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező óraszámukon felül. Ezekre előre 

nem látható események miatt kerülhet sor, illetve ha a pedagógus álláshely átmenetileg nincs 

betöltve. Az alábbi adatok az első félévre vonatkoznak, az adatok végső rögzítése az óvodai 

nevelési év végét (augusztus 31.) követően lesz teljes. 
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 Összesítés az eseti helyettesítésről (Játékvár Óvoda) 

  
 2013-2014. nevelési év 

     
 szeptembertől - januárig 

     
 

       
  szept. okt. nov. dec. jan. összesen 

Összesen 7 8 11 7 16 49 

 
       

 
 

 

A nevelőmunkát közvetlenül segítők köre 2013. szeptember 2-ától bővült, amikortól minden 3 

óvodai csoporthoz egy pedagógiai asszisztens foglalkoztatása, álláshelye finanszírozott.  Így 

minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk, s 3 óvodai csoportonként egy 

szakképzett pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 15 csoportos óvodai intézményegységben 

3 fő a 11 csoportos székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában dolgozik, ahol a 

gyermekek 65-67%-a hátrányos helyzetű, 45%-a halmozottan hátrányos helyzetű.  Az 5. 

pedagógiai asszisztens a Tapsifüles Tagóvodában dolgozik, ahol az élelmezési feladatok 

ellátásában a dajkának jelentősen ki kell vennie a részét, így jelenléte az óvodai csoportban 

nem maradéktalanul biztosított. Ezt ellensúlyozza némiképp a pedagógiai asszisztens ottani 

alkalmazása, aki a nevelőmunka segítője. 

 

 

3.2. adattábla, intézményvezetés 

 Intézményvezetés (név szerint) 

Igazgató Intézményegység-

vezető 

Tagóvoda-

vezető 

Igazgató és 

intézményegység-vezető 

7;
14%

8; 
16%

11;
23%

7; 
14%

16;
33%

Kimutatás az eseti helyettesítésről a Játékvár Óvodában az 
összeses 49 nap havi megoszlása (%) 

2013 szeptembertől - 2014 januárig 

szeptember

október

november

december

január
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helyettes 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

 Kovács 

Tiborné 

 Kocsisné Bucsi 

Etelka 
  

 Berkenyésné Polmüller 

Ildikó és Varjuné Molnár 

Katalin igazgató helyettesek, 

Murányiné Szukics Veronika 

intézményegységvezető-

helyettes 

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

16. 

  
 Dr. Dancseczné 

Kovács Tünde 
    

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

    

 Kovácsné 

Nardai 

Lilián 

  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 

9954 Rönök, 

Petőfi u. 16. 

     Nagy Judit   

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 

9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

    
 Rojkó 

Gáborné 
  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 

9952 Gasztony, 

Fő u. 20. 

  
Németh 

Gáborné 
 

 

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 
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intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi 

munkájának operatív irányításáért. 

Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje és törvényes 

munkaideje közti időben látja el vezetői feladatait. Az intézményvezető 2013. szeptemberétől 

munkaideje felhasználását maga jogosult meghatározni (kötetlen munkaidő). 

 

 

3.3 adattábla, egyéb munkakörök 

 nevelőmunkát 

közvetlenül segítő 

kisgyermekne

velő 

óvodatit

kár 

ügyvitel

i 

dolgozó 

takarít

ó 

konyhá

s 

dajka 

 

pedagóg

iai 

assziszte

ns 

 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

11 3 
 

1 3 1  

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 16. 

  
9 

 
 3  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti 

út 16. 

1 1 
  

   

Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 9954 

Rönök, Petőfi u. 

16. 

1 
   

   

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

1 
   

   

Tagóvoda: 

SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 9952 

Gasztony, Fő u. 

20. 

1 1     1 
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A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében 

meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az ellátandó 

feladatoknak megfelelő, kivéve a Tapsifüles Tagóvoda főzőkonyháját, ahol a gyermekek 

étkeztetését és a szociális étkeztetést egy fő alkalmazott végzi. A székhely óvoda udvarának 

napi takarítását több éve közfoglalkoztatásban való részvétellel oldjuk meg. 

 

3.4. adattábla, képzettségek, végzettségek 

 Vezető

i 

szakvi

zsgáva

l 

rendel

kező 

óvodap

edagóg

usok 

létszá

ma 

Szakvi

zsgáva

l 

rendel

kezők 

létszá

ma 

tanár, 

tanító, 

drámaped

agógus 

végzettsé

ggel 

rendelkez

ők 

létszáma 

Fejlesztő 

pedagógu

si 

végzettsé

ggel 

rendelkez

ők 

létszáma 

PED I 

sorolt 

pedagóg

usok 

létszáma 

PED II 

sorolt 

pedagóg

usok 

létszáma  

Gyako

rnokok 

létszá

ma 

 

Mentor

ok 

létszá

ma 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 

9970 

Szentgotthár

d, Kossuth 

L. u. 14. 

3 2 4 2 23    

Telephely: 

Tótágas 

Bölcsőde, 

9970 

Szentgotthár

d, Kossuth 

L. u. 16. 

  

2  

(főiskolai 

végzettsé

gű 

kisgyerm

eknevelő) 

     

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 

9962 

Csörötnek, 

Vasúti út 16. 

1 
 

  2    

Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 

9954 Rönök, 

Petőfi u. 16. 

1 
 

1  2    

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

1 
 

  2    
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Tagóvodája, 
9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 

9952 

Gasztony, Fő 

u. 20. 

1    2    

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői 

szakképzettséggel, egy fő kivételével, aki a képzésben most vesz részt. A vezető beosztást ellátó 

pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári 

diplomával bíró pedagógusok látják el. Fejlesztőpedagógusaink segítik a SNI-s, BTM-s 

gyermekek eredményes, szakszerű óvodai nevelését, az óvodapedagógusok napi 

nevelőmunkáját. A közeljövőben, a nyugdíjba vonulások miatt egyre több pályakezdőt kell 

majd alkalmaznunk, mellettük a jövőben szükség lesz mentorpedagógusi végzettségű óvónőre. 

3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések 

 Minősítési eljárások 

Érintettek neve 

Ideiglenes 

(2014. 04. 30.) 

Érintettek neve 

2015. évi 

 

Székhely: 

SZEOB Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

 Kocsisné Bucsi Etelka 

Kovács Tiborné 

Murányiné Szukics Veronika 

Tóthné Monek Zsuzsanna 

  

 Bartakovics Ilona 

Fodor Istvánné 

Gubics Pálné 

 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti 

út 16. 

  

 Kovácsné Nardai Lilián 

   

Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 9954 

Rönök, Petőfi u. 

16. 

  

 Nagy Judit 

   

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

  

 Rojkó Gáborné 

   

Tagóvoda: 

SZEOB 

 

Németh Gáborné 
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Tapsifüles 

Tagóvodája, 9952 

Gasztony, Fő u. 

20. 

 

A 2014. évi átmeneti minősítési eljárásba 8 pedagógus jelentkezhetett, akik megfeleltek a 

jelentkezés feltételeinek, vagyis legalább 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus 

szakvizsgával rendelkeztek. Mind a 8 pedagógus a meghatározott határidőig (2014.04.30.) 

elkészítette és feltöltötte portfólióját az Oktatási Hivatal által működtetett online felületre. 

Eredményt 2014. június 30-ig kapnak, annak függvényében 2015. január 01. napjától 

ideiglenesen a PED. II-be kell őket sorolni. A 2015. évi minősítési eljárásba való 

bekapcsolódás különös feltételeinek 8 pedagógus felelt meg, közülük 3 pedagógus jelentkezett 

az eljárásban való részvételre. 

 

4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése 

 

 Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezé

se 

Létszáma munkaközös

ségi 

foglalkozáso

k száma 

bemutató 

foglalkoz

ások 

száma 

hospitálás

on 

résztvevők 

száma 

Intézménye

n kívüli 

résztvevők 

létszáma 

Székhely: 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája, 9970 

Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 

14. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

1. 

 Új 

szemléletű 

erkölcsi 

nevelés az 

óvodában 

6 fő 5 
   

2. 

Egészséges 

életmódra 

nevelés az 

óvodában 

6 fő 5 
   

3. 

 Kistérségi 

óvodavezet

ői 

munkaközö

sség 

14 fő 5 
  

8 

 

Intézményünk 32 óvodapedagógusából 18 fő (56%) vesz részt a három szakmai 

munkaközösség valamelyikében. A tagóvodák vezetői a vezetői munkaközösség tagjai.  

A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el 

feladatukat. A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 30. napjáig 

írásban beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek a 
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szakmai munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma csekély 

mértékben, de nőtt az előző évihez képest. Hiányoznak a szakmai tapasztalatcserék, 

melyek a közös gondolkodáson túl egymás munkájának megismerését is segítették. A 

következő nevelési évben kidolgozásra és bevezetésre kerülő belső önértékelési rendszer 

működtetésében szükség lesz a szakmai munkaközösségi tagok aktív részvételére is, hisz a 

Nkt. 71. §-a szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző 

véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

 

5. Tanköteles gyermekek ellátása 

 

 

 08.31-ig a 

6. életévét 

betöltők 

létszáma 

 fő 

az óvodai 

szakvélemé

ny alapján 

a gyermek 

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. 

90 
65 

72% 
25 _ 

Tagóvoda: 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti 

út 16. 

13 
10 

77% 
  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 9954 

Rönök, Petőfi u. 

16. 

9 
5 

56% 
  

Tagóvoda: 

SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, 

Temető u. 1. 

3 
3 

100% 
_ _ 
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Tagóvoda: 

SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 9952 

Gasztony, Fő u. 

20. 

8 
7 

88% 
  

                                                              átlag:               78,6% 

 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása. Ezt az igazolást az óvoda adja ki az ún. óvodai 

szakvéleményen. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az 

Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza 

meg. 

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 

b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való 

további részvételéről, 

c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha 

ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a 

gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 

cb) a gyermek nem járt óvodába,   

                 cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont   

                 szerinti döntéssel. 

Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a gyermek 

egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan tájékoztatjuk. 

Az óvodai nevelés országos alapprogramján nyugvó pedagógiai programunk, a meghatározott 

mérési, értékelési rend szerinti fejlődési adatok képezik a tankötelezettséghez szükséges fejlettség 

megállapításának pedagógiai alapját. Az óvoda dönti el, hogy a gyermek mikor kész az iskolára, 

vitás esetekben a szekértői bizottság bevonásával. A hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltő 

gyermekek viszonylag nagy arányú további óvodai nevelésben való részvételének oka egyrészt az 

iskolai életmegkezdéséhez 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 

gyermekbale

seteket 

száma 

 

 

a 

fenntart

ó 

értesítés
e 

megtört

ént 

Súlyos 

gyermek

baleset 

száma 

gyerm

ekbale

setet 

követő
en 

meg 

tett 

szüksé

ges 

intézke

dés. 

szülői 

szervezet, 

közösség 

képviselője 
részvételét a 

tanuló- és 

gyermekbalese

t 

kivizsgálásába

n lehetővé 

tette az óvoda 
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Székhely: SZEOB 

Játékvár Óvodája, 

9970 Szentgotthárd, 

Kossuth L. u. 14. 

1 1 — — — 

Tagóvoda: SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodája, 9962 

Csörötnek, Vasúti út 

16. 

— — — — — 

Tagóvoda: SZEOB 

Kerekerdő 

Tagóvodája, 9954 

Rönök, Petőfi u. 16. 

— — — — — 

Tagóvoda: SZEOB 

Micimackó 

Tagóvodája, 9962 

Magyarlak, Temető 

u. 1. 

— — — — — 

Tagóvoda: SZEOB 

Tapsifüles 

Tagóvodája, 9952 

Gasztony, Fő u. 20. 

— — — — — 

  

7. Az óvodai ünnepek , nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, óvodai szünetek 

értékelése 

 

 

Megnevezése IDŐPONT Részt 

vevő 

gyermek

ek 

létszáma 

Részt vevő 

szülők 

létszáma 

Részt vevő 

külső 

vendégek 

létszáma 

HÓ NAP A program 

ideje tól-ig 

Magyar nyelv 

napja, vers és 

mesemondó 

verseny 

2013. nov. 13. 9.30-11.-30 24  1 

Megemlékezés 

október 23-ról 

2013. okt. 19. 30 perc minden 

gyermek 

  

Családi játszó 

délelőtt 

2013. okt. 

2014. ápr. 

12. 

18. 

9.00-12.00 38 

26 

27 

12 

 

Március 15-i 

óvodai ünnep 

a Színházban 

2014. 

márc. 

14. 10.00-10.30 228  5 
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Gyermeknap 2014. máj. 31. 14.00_18.30 300 200 120 

Búcsúztató 2014. jún. 6. 20-25 

perc/csoport 

155 300  

Anyák napja 2014. ápr. 28.,29

. 

20-30 

perc/csoport 

235 460  

Betekintő az 

új 

gyermekeknek 

2014. ápr. 12. 25 31   

Hagyományos 

ünnepek(Miku

lás, karácsony, 

Farsang, 

Húsvét) 

az ünnepekhez 

közeli időpontok 

csoportonkén

t eltérő 

időtartamok 

minden 

gyermek 

  

Bölcsőde  

kóstolgató 

2014. máj. 10. 9.00- 11.00 14 18  

Idősek napja 

Magyarlakon 

2013. okt. 1. 22 40   

Színházi esték 

az óvodában 

Csörötneken 

2014. 

márc. 

2014. jún. 

 13 

13 

(nagycsoport

osok) 

   

Nyílt napok 2013. nov. 

2014. 

márc. 

27. 

19. 

8.00-12.00  lásd a 

diagramot 

 

 

 
 

 

Az intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett programok, események, 

rendezvények magvalósultak, azokról minden esetben feljegyzések készültek. Az óvodás 

gyermekek életkorának, intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal 

valósultak meg a programok. A nevelés nélküli felhasználható 5 munkanapból 4 napot 

használ fel év végéig az intézmény, mindig nevelőtestületi értekezletekre, szakmai 

rendezvényekre. E napokon – a szülő igénye esetén – óvodánk (a székhely óvodában) ellátta a 

gyermek felügyeletét. Általában 5-7 gyermeknek igényelnek ilyenkor felügyeletet, a 

felügyeletet óvónői jelenléttel biztosítjuk. 

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

 

 Szakmai továbbképzések 

Akkreditált 

továbbképzés 

részt 

vevők 

nem 

akkreditált 

részt 

vevők 

nevelő 

munkát 

részt 

vevők 

49%51%

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában
szervezett nyílt napon 2014. 03.19.

részt 
vett 

nem 
vett 
részt

48%52%

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában
szervezett nyílt napon 2013.11.27.

részt 
vett 

nem 
vett 
részt
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megnevezése létszáma

/fő 

továbbképzés 

megnevezése 

(belső 

továbbképzése

k) 

létszá

ma/fő 

közvetlenül 

segítők 

továbbképzé

se 

ped.asszisten

s, dajka 

létszá

ma 

SZEOB - közoktatás
i vezető 

- agykontroll
, 

- inkluzív 
pedagógia
, 

- családped
agógia, 

- másképpe
n fejlődő 
gyermek, 

- logopédiai 
assziszten
s 

- kisgyerme
knevelő, 

 2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

3 

 

2 

 kiemelt 

figyelmet 

igénylő 

gyermekek és 

a 

tankötelezetts

ég kezdete és 

feltételei, 

minősítési 

eljárás, 

pedagógus 

portfólió 

 

  

30 

  

 

 

 

 

30 

    

 

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. Intézményünk 32 pedagógusából 

jelenleg 17 fő (53%), aki életkoránál fogva továbbképzésre kötelezett. A továbbképzésben 

való részvételek jelentős részben önerőből (szakdiplomák, szakvizsgák), részben pályázati 

támogatással (logopédiai asszisztensek), részben a képző által finanszírozott formában, s 

részben költségvetési támogatással, részben pedig a nemzetiség nyelve szerinti ország által 

támogatottan (szlovén nemzetiségi pedagógusok továbbképzése) valósulhattak meg. 

A 2012-2019 közötti hét éves továbbképzési ciklusban való részvétel teljesítése 

intézményünkben megvalósítható, ütemezése nem jelent jelentős munkaidő kiesést a 

képzésben részt vevőknek. 

9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése 

 

 Dátum Megnevezése Tartalma Részt 

vevő 

szülők 

száma 

Részt 

vevő 

óvodap

edagóg

usok 

hó nap  

SZEOB Játékvár 

Óvodája 

 

 

 

 

 

2013.10 16. Szülői 

Választmány 

értekezlete 

igazgatói 

tájékoztató, 

SZKV SZMSZ-

e, munkaterv, 

programnaptár 

22 2 

2013.09 

2014.05 

 Óvodai 

csoportok szülői 

intézményi 

dokumentumok, 

lásd a 

grafiko

csoport

onként 
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SZEOB Tótágas 

Bölcsőde 

értekezletei csoportesemény

ek, pedagógiai 

kérdések 

nt 2 óvónő 

2013 és 

2014 

során 

még 4 

alkalom 

 Szülői 

Választmány 

értekezlete 

közös 

készülődés a 

SZK bálra, a 

gyermeknapra 

10 és 

20 fő 

közötti 

2 és 4 

fő 

közötti 

2013.08

. 

2014. 

05. 

 

2014. 

05. 

 szülői 

értekezletek 

 

 

szülőcsoportos 

beszélgetések 

 37 

 

 

az 54 

gyerme

k szülői 

igazgat

ó, 

minden 

kisgyer

meknev

elő 

 
 

 

10.Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése 

 

 
Dátum Megnevezése 

Tartalma Helye 
Érintettek 

köre hó nap  

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

2014.05. 14. 

óvodások 

látogatása az 

iskolába:  

ismerkedés az 

iskolával, a 

tanítónénikkel 

Arany 

János 

Iskola 

leendő első 

osztályosok 

2014.05. 08. 

tanító nénik 

látogatása az 

óvodában 

óvodai 

környezetükben 

ismerkednek a 

gyermekekkel,  

óvodánk 

azon 

csoportjai, 

ahol 

tanköteles 

korú 

gyermekek 

nevelődnek 

leendő első 

osztályosok, 

óvónők, 

tanítónők 

2014.02.  

iskolaérettségi 

vizsgálatok a 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

szakembereivel 

az 

óvodapedagógusok 

segítése az 

iskolakészültség 

megállapításában 

Zsebibaba 

nagycsoport 

gyermekek, 

óvónők, 

szakemberek 

68%

32%

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában 
2014. májusi szülői értekezletek

részt 
vett 

nem 
vett 
részt

70%

30%

Részvétel a SZEOB Játékvár Óvodájában
2013. szeptemberi szülői értekezletek

részt 
vett 
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11.Külső kapcsolatok értékelése  

 

 Megnevezése Tartalma Helye Érintetek köre 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

könyvtárhasználat 

ismerkedés a 

könyvtárral, 

könyvekkel, 

Móra Ferenc 

Könyvtár  

4 óvodai 

csoport 

 

színházlátogatások 

3 alkalommal, szülői 

befizetéssel a 

gyermekek 

meseszínházi 

előadásokon vettek 

részt 

Színház 
minden óvodai 

csoport 

 

gyermekek 

szereplése 

felkérésre 2 csoport vett 

részt fellépéssel az 

intézmény juniálisi 

rendezvényein 

Gondozóház 
2 óvodai 

csoport 

 

jellemzések 

készítése 

gyermekekről 

a szolgálat hivatalos 

megkeresésére a 

gyermeket nevelő 

pedagógusok jellemzést 

készítenek a 

gyermekről 

Családsegítő 

és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

4 eset 

 

interaktív 

foglalkozások 

ismerkedés a 

mentőkkel, a mentősök 

munkájával, az általuk 

használt eszközökkel 

Mentőállomás 
2 óvodai 

csoport 

 

szűrések, 

esetmegbeszélések 

tapasztalatok átadása, 

esetmegbeszélések az 

óvodapedagógusokkal, 

tanácsadás az 

óvodapedagógusoknak 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 
6 óvónő 

 

helyszínbiztosítás, 

zenei élmények 

 

nagycsoportosoknak élő 

hangszeres zenei 

bemutató előadás, 

helyet adunk a 

zeneóvodai 

foglalkozásoknak 

Takács Jenő 

Zeneiskola 

minden 

nagycsoport 

 

szűrővizsgálatok 

az évenkénti 

szemészeti, 

belgyógyászati szűrések 

bonyolítása, 

rendszeres fejtetvességi 

ellenőrzés 

Védőnői 

Szolgálat 

minden 

gyermek 

12.Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

 TARTALOM ALKALMAK Érintettek köre 
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SZEOB Játékvár 

Óvodája és 

Tótágas 

Bölcsődéje 

részvétel a 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

koordinációs 

bizottsági ülésein 

4  bölcsődei és óvodai 

gyermekvédelmi 

koordinátor és a 

szolgálat 

munkatársai 

esetmegbeszélés 

lakásfenntartási 

támogatás 

megítéléséről 

óvodáskorú gyermek 

megfelelő 

lakáskörülményeinek 

biztosításához 

1 az óvoda 

gyermekvédelmi 

koordinátora 

jelzés a Családsegítő 

és Gyermekjóléti 

Szolgálat felé (nem 

megfelelő 

lakáskörülmények, 

súlyos betegség, 

anyagi támogatás) 

3 az óvoda 

gyermekvédelmi 

koordinátora 

rászoruló családok 

részére felajánlások 

(ruha, cipő, játék) 

kiosztása 

alkalmanként bölcsődei és óvodai 

gyermekvédelmi 

koordinátor 

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden 

pedagógusnak kötelessége. A székhely óvodában és a bölcsődében a gyermekvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi koordinátorok hangolják össze, látják el 

intézményi szinten, külön díjazás nélkül (az óvodai koordinátor kötött munkaidejének 

neveléssel le nem kötött egy részét e célra felhasználhatja). A  pedagógusok jelzései 

alapján ők kezdeményezik a megfelelő fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a 

gyermekek érdekében, ők tartanak közvetlen kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal, szükség esetén a Gyámhivatallal. Munkájukat az intézményvezetés 

iránymutatásai mellett végzik, önálló aláírási jogosultsággal nem rendelkeznek. A 

kapcsolatok egyre eredményesebbek és konkrétabbak. A 2.1. adattáblákban részletesen 

kimutatott a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 

intézményünkben. Ezek az adatok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságon nyugszanak, emellett sajnos egyre több az olyan kisgyermek és család, ahol 

a jogosultság ugyan nem megállapítható, de a gyermek helyzete messze nem optimális. 

ilyenkor próbálunk meg a magunk eszközeivel támogatást, segítséget nyújtani. 

 

13.Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése 

 

sorsz. gyermek 

neve: 

küldés helye: tanköteles iskolába 

megy 
SNI fejlesztése heti 

óraszámban-

intézményünkben 

biztosított 

helyszínen, illetve a 

Pedagógiai 
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Szakszolgálatnál 
1.  Horváth 

Szilárd 

Vas Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

------ ------- x logopédiai fejlesztés 

2 órában –Domiterné 

Weidl Anita 

egyéni 

gyógypedagógiai és 

mozgásfejlesztés  

1 órában – Restás  

Csilla 
2.  Drávecz 

Hunor 

Vas Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

x ------ x egyéni 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 2 órában, 

Domiterné Weidl 

Anita 1 óra + 

Bartakovics Andrea 

1 óra 

csoportos 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 2 órában 

Domiterné Weidl 

Anita 1 óra + 

Bartakovics Andrea 

1 óra 
3.  Skaper 

Levente 

Vas Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

x ------- x egyéni 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 2 órában, 

Domiterné Weidl 

Anita 1 óra + 

Bartakovics Andrea 

1 óra 

csoportos 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 2 órában 

 Domiterné Weidl 

Anita 1 óra + 

Bartakovics Andrea 

1 óra 

Megyei Szakértői 

Bizottság 

Szentgotthárdi 

Tagintézményében 

pszichoterápia 2014. 

januárig 
4.  Mukics 

Benedek 

Vas Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

x x x logopédiai fejlesztés 

2 órában- Domiterné 

Weidl Anita 

ált. gyógypedagógiai 

fejlesztés 

Bartakovics Andrea 

1 óra 
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14.Óvodai hittan 

 gyermekek 

létszáma 

Hittant 

tanító 

neve 

Helyszín Időpont 

SZEOB Játékvár 

Óvodája 

14 Kollerné 

Loós 

Zsuzsanna 

az óvoda hetente, csütörtök 

délutánonként 

Az előző évekhez képest (3-5 gyermek) jelentősen megnőtt a szülői igény az óvodai 

ökomenikus hittan iránt. A köznevelési törvény értelmében intézményünk köteles helyet 

biztosítani, a feltételeket megteremteni a hitoktatáshoz. Óvodai hittan kizárólag egyházi jogi 

személy által szervezetten (a lelkész asszony maga hirdeti meg az óvodai hittant!) valósulhat 

meg. A hitoktatást arra felhatalmazott, képzett, az egyház által felkért szakember végezheti.  

15. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 IDŐPONT ESEMÉNY TARTALOM érintettek 

létszáma 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

2013. 

szeptembertől, 

folyamatosan 

a módosított PP 

bevezetésével a 

nagycsoportosoknak 

heti 2x-i 

mozgásfoglalkozás 

 90 fő 

2013. 

november 

hónap 

az egészség hónapja • dentálhigiénikus 
szakember: helyes 
fogápolás, 
bemutató 
foglalkozás, 

• gyógyító mesék a 
lelki egészség 
megőrzéséhez, 

• baleset megelőzési 
ismeretek 
gyermekeknek, 
mentős apuka 
bemutató, interaktív 
foglalkozása a 
mentőállomáson, 

• egészséges ételek, 
egészséges 
táplálkozás: 
magvas kenyerek 
sütése a 
csoportban, 

• nyílt nap a 
gyógyszertárban: 
gyógyszerek, 
krémek 
készítésének 
megfigyelése, 

 

58 fő 

 

 

minden 

óvodás 

 

58 fő 

 

 

 

 

22 fő 

 

 

61 fő 
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folyamatosan  gyümölcsnapok, 

salátakészítés, aszalás, 

gyümölcslékészítés,  

minden 

gyermek 

folyamatosan balesetmentes 

környezet szabadban 

és épületben 

játszótéri eszközök 

felülvizsgálata 

vezetés és 

pedagógusok 

folyamatosan a PP 

egészségfejlesztési 

programelemének 

folyamatos 

megvalósítása 

minden óvodai 

csoportban 

a PP-ban meghatározottak minden 

pedagógus 

és minden 

gyermek 

folyamatosan játékos 

együttmozgás 

minden nap 

a csoportok tevékenységi 

terveiben meghatározott 

célokkal és tartalmakkal 

gondoskodunk minden 

gyermek, naponkénti 

mozgásfejlesztéséről, 

mozgásigényének 

kielégítéséről, a mozgás 

megszerettetéséről 

minden 

gyermek és 

minden 

pedagógus 

SZEOB 

Tótágas 

Bölcsőde 

2013. nov. 

 

 

hetente 

naponta 

Szülői értekezlet Egészségmegőrzéshez 

kapcsolódó védőoltások 

jelentősége, orvos 

előadása, 

gyümölcsnap, 

mozgásos játékok 

teremben és szabadban 

22 szülő 

 

 

 

gyermekek 

és nevelőik 

 

16. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 dátum TARTALOM érintettek 

köre, 

létszáma 
hó nap 

SZEOB 

óvodái 

2013. 

09. 

 papírgyűjtés az óvodában, szülők bevonásával: 

szelektív hulladékgyűjtésre nevelés, hulladék 

újrahasznosításáról információk nyújtása, 

motiváció: a hulladékért kapott díj csoportonkénti 

felhasználásáról a gyermekek dönthettek, 

gyermeke

k és 

szüleik 

 folyam

atosan 

 szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden 

csoportban arra alkalmas hulladékgyűjtő van, a 

gyermekek a háztartási és a biohulladékot 

elkülönítve gyűjtik 

minden és 

gyermek 

és az 

óvodák 
dolgozói 

 folyam

atosan 

 szelektív hulladékgyűjtés: PET palackokat 

kizárólag elkülönítve, az óvoda folyosóján 

elhelyezett palackprést használva gyűjtünk, 

„levegőt” nem helyezünk a kukákba 

(jó lenne az intézménynek is lehetőséget 

biztosítani a PET palackok elkülönített 

minden és 

gyermek 

és az 

óvodák 

dolgozói 
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gyűjtésére!) 

 2014. 

03. 

 ZÖLD HÉT: új kezdeményezés, mely nagy 

elismerést váltott ki a szülők körében; 

kirándulások a szűkebb és tágabb természeti 

környezetben, közvetlen megfigyelések növények, 

állatok természetes élőhelyein (Akasztódomb, 

Rába part, Barokk kert, kiskertek), a zöld héten 

zöld színű ruhák viselése, kiskert gondozása az 

óvodában, gólyánk 

minden és 

gyermek 

és az 

óvodák 

dolgozói 

 

17. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység 

 

 IDŐ TARTALOM érintettek 

létszáma 

SZEOB 

Játékvár 

Óvodája 

szlovén és 

német 

nemzetiségi 

nevelés 1-1 

vegyes 

csoportban; 

SZEOB 

Csillagvirág 

Tagóvodájában 

kizárólag 

magyar nyelven 

folyó cigány 

nemzetiségi 

nevelés 

2013. 09.07-

2013. 12. 20-

ig 

 

folyamatosan, 

mindkét 

nemzetiségi 

csoportban, 

 

Látogatás a 

Pável 

Ágoston 

Múzeumba 

(2014. ápr.) 

 

Márton napi 

vigadalom 

(2013. nov.) 

 

nyelvelsajátítás segítése, szokások, 

hagyományok ismertetése az 

anyaországból (Szlovénia) biztosított 

óvónő heti egy napi jelenlétével, 

 

a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés, 

nyelvhasználat élethelyzetekben, vers, 

mese és ének, zenei foglalkozásokon 

 

ismerkedés a nemzetiség kultúrájával, 

tárgyi emlékeivel, a hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységekkel, szokásokkal, 

 

 

a német nemzetiségi csoportban a jeles 

naphoz kapcsolódó nemzetiségi 

hagyományok óvodás korosztályhoz 

köthető felelevenítése (lámpások 

készítése, dalok, mondókák tanulása) 

21 fő 

 

 

 

42 fő 

 

 

 

 

21 fő 

 

 

 

21 fő 

folyamatosan a Csillagvirág Tagóvodában az IPR 

program megvalósítása pályázati 

támogatással és anélkül is; legfontosabb a 

gyermekek esélyegyenlőségének segítése, 

a társadalomba való integrálódás 

támogatása 

 

18 fő 
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A székhely óvoda német nemzetiségi csoportjában még mindig megoldatlan a második 

nemzetiségi végzettségű óvodapedagógus foglalkoztatása, annak ellenére, hogy az állást már 

többször meghirdettük. A következő nevelési évtől a probléma megoldódik, mert olyan 

kolléganőt alkalmazunk, aki rendelkezik német komplex középfokú nyelvvizsgával. A 

köznevelési törvény szerint, ha megfelelő szakképzettségű pedagógussal nem tudjuk ellátni a 

feladatot, a nemzetiségi óvodai nevelésben pedagógus-munkakört tölthet az is, aki az adott 

nyelvből legalább középfokú „komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal 

rendelkezik. 

 

18. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

 

 dátum FELADAT TARTALOM érintettek 

létszáma hó nap 

SZEOB 

telephelyei 

2014. 

máj. 

 fogászati 

szűrés 

évenkénti fogászati 

szűrés szervezése 

minden gyermeknek 

(kicsiket nem fogadták 

a doktor úr 

leterheltsége miatt!) 
Csörötneken és 

Magyarlakon minden 

gyermek fogászati 

szűrése megtörtént. 

139 fő 

 

 

 

22 + 26 fő 

negyedévente 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 

szűrések 

bonyolítása 

szemészeti, 

belgyógyászati szűrések 

tagóvodák 

gyermekei 
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egészségügyi 

ellátás 

 

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. Évről-évre 

gond a fogászati szűréseken való gyermeki részvétel megszervezése, az iskolafogászati orvos 

leterheltsége miatt. Annak is örülünk, ha legalább az 5-6-7 éves gyermekeket fogadni tudja a 

szakorvos. Örvendetes, hogy doktor úr visszajelzései szerint a gyermekek fogainak állapota 

jobb, mint az elmúlt években. A kezelésre szoruló gyermekeket szüleik viszik el az 

iskolafogászatra, vagy az általuk választott fogorvoshoz. 

 

19. Intézményi dokumentum felülvizsgálat értékelése 

 

 dátum FELADAT TARTALOM érintettek, köre, 

létszáma hó nap 

SZEOB 2014. 06.  04. továbbképzési 

program 

felülvizsgálata 

jogszabályváltozás 

miatti indokoltság, 

nevelőtestület 

elfogadta, fenntartói 

jóváhagyásra 

benyújtva, 

 

felelőse 

intézményegység-

vezető, elfogadó a 

nevelőtestület, 

jóváhagyó a 

fenntartó 

2013. 

tavasza 

 SZMSZ, 

házirend, 

pedagógiai 

program 

felülvizsgálata

, módosítása 

az új szakmai 

szabályzók szerinti 

intézményi 

dokumentumok 

elkészítése, 2013. 09. 

01-től bevezetése 

felelőse az 

intézményvezető, 

jóváhagyója a 

szakalkalmazotti 

közösség 

folyamatos  a 

dokumentumo

k 

nyilvánosságá

nak 

biztosítása 

KIR-ben; 

intézményi honlapon, 

az intézmény 

folyosóin, papíralapon 

intézményvezető 

óvodai 

jelentkezés

ek 

 házirend egy 

példányának 

átadása a 

szülőnek 

minden az óvodába, 

vagy bölcsődébe 

jelentkező gyermek 

szülője beiratkozáskor 

megkapja 

intézményünk 

házirendjenének egy 

példányát 

intézményvezetés, 

minden érintett 

szülő 
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2013. nov.  munkaanyag a 

pedagógusokn

ak 

a sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

óvodai nevelésének 

szabályai, teendők, 

feladatok; 

iskolakezdéssel 

kapcsolatos 

óvodapedagógusi 

feladatok, határidők, 

stb. 

felelősei: 

igazgatóhelyettesek, 

minden pedagógus 

 

 

Szentgotthárd, 2014. június 16.    

 

 

                                                                                                   Kovács Tiborné 

                                                                                                 intézményvezető 

 

PH 
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Előterjesztés 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanács 2014. szeptember 03-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB 2013-2018. időszakra vonatkozó módosított továbbképzési programjának 

jóváhagyása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Igazgatója elkészítette az intézmény 

2013-2018. évre szóló továbbképzési programját, melyet a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 31/2013. (10.29.) számú határozatával jóváhagyta és 

elfogadta. 

 

A 346/2013. (IX.30.) Korm. rendelet módosította a pedagógus- továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló  277/1997. 

(XII.22.)  Korm. rendeletet, mely 2013. október 1-jén lépett hatályba.A SZEOB intézménye a 

módosított rendeletet figyelembe vette, és felülvizsgálta a továbbképzési programját, a szükséges 

módosításokat elvégezte és jelen előterjesztés mellékleteként megküldte a fenntartónak (lásd: 1. 

számú melléklet). A jogszabályi előírásoknak megfelelően a módosítást véleményezte a 

közalkalmazotti tanács, az Óvoda nevelőtestülete (lásd: 3. számú melléklet). 

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus- szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló módosított 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 

nevelési-oktatási intézmény vezetője meghatározott feladatok végrehajtására, a nevelési program, a 

pedagógiai program, az intézményi minőségirányítási program és - amennyiben a fenntartó működteti 

- a munkaerő-gazdálkodási rendszer részeként elkészített munkaerő-gazdálkodási tervben foglaltak 

figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszakra) 

továbbképzési programot készít – ezt már az intézmény 2013. októberében elkészítette. Ezt a tervet 

a jogszabályi módosítási előírások miatt felülvizsgálta és módosította (piros illetve zöld szín). 

 

Mivel a központi költségvetésben a pedagógus továbbképzésre az elmúlt években állami 

finanszírozás nem volt, csak pályázati pénzből vagy az intézmény költségvetéséből volt 

támogatható  a pedagógusok továbbképzése. 
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A pedagógusnak hétévenként legalább egy alkalommal, legalább 120 órában továbbképzésben kell 

részt venni.  

 

A 2. sz. Mellékletben az intézmény által módosított Továbbképzési terv részletes, 

tartalmazza a  továbbképzésben való részvétel támogatásának elveit, támogatott képzéseket.  

 

Mivel a pedagógus továbbképzésre normatíva/támogatás nincs, ezért továbbra is 

elsősorban ingyenes, pályázati támogatásból vagy önköltségen finanszírozott 

továbbképzéseket ismer el a fenntartó, illetve a következő év költségvetés tervezésekor 

visszatér az intézmény továbbképzési elképzelésére és az intézménynek ennek 

figyelembevételével kell az éves beiskolázási tervet elkészíteni. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és  a módosított 

továbbképzési programot jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB 2013-

2018. évre vonatkozó  módosított továbbképzési tervét az Előterjesztés 2. sz. melléklete 

szerint jóváhagyja azzal, hogy a továbbképzések költségeit az állam által a továbbképzéshez 

nyújtott támogatás mértékéig lehet finanszírozni.  Az állami finanszírozás összegén felüli 

továbbképzési költségeket a fenntartó továbbra sem tudja elismerni. Ennek megfelelően az 

állami finanszírozott képzéseken túl csak az ingyenes továbbképzéseket, vagy pályázati 

támogatásból, vagy a résztvevő által önköltségen finanszírozott továbbképzéseket ismeri el, 

illetve a következő év költségvetés tervezésekor visszatér rá. 

Felkéri az intézményt, hogy a fentiek figyelembevételével készítse el az adott évi  

beiskolázási tervet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor elnök 

    Kovács Tiborné igazgató  

     

Szentgotthárd, 2014. június 18.    

                                           

 

                    Huszár Gábor 

                          elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. 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 

honlap: www.ovodaksztg.hu 
 

 

Iktatószám    :       Szsz/136.-10./2014. sz. 

 

 Tárgy             :       Kérelem továbbképzési program fenntartói jóváhagyására. 

                                 

 Ügyintéző     :       Kovács Tiborné 

 

 Címzett         :       Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

                                Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

Tisztelt Fenntartó! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés g) pontja szerint a fenntartó jóváhagyja 

az intézmény továbbképzési programját. A SZEOB 2013-2018. időszakra vonatkozó továbbképzési programját 

fenntartónk 31/2013. sz. Társulási Tanácsi határozatával 20143. október 29-i ülésén jóváhagyta. 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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A 346/2013. (IX. 30.) Korm. r. módosította a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletet a pedagógus- 

továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről, 

mely 2013. október 1. napjával hatályba lépett. 

Intézményünk a módosított rendelet figyelembe vételével felülvizsgálta továbbképzési programját, s a 

szükséges módosításokat elvégezte. A továbbképzési program fenntartói jóváhagyása előtt a jogszabályokban 

meghatározottak szerinti eljárásokat elvégeztük, azt véleményezte az intézmény közalkalmazotti tanácsa, 

elfogadta az óvodai intézményegység nevelőtestülete. 

Kérem, a Tisztelt Fenntartót, hogy a felülvizsgált, s a szükséges módosításokat tartalmazó intézményi 

továbbképzési programot jóváhagyni szíveskedjék. 

 

 

Szentgotthárd, 2014. június 11. 

                                                                                Tisztelettel: 

 

                                                                                                                      Kovács Tiborné 

                                                                                                                          igazgató 

 

Melléklet: 

1. A módosított továbbképzési program 

2. Kivonat a 2014. június 2-i rendkívüli nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvéből (határozat). 

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE 

EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS 

BÖLCSŐDE 
9  9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 14. 

OM azonosító:036456 
 

EGYESÍTETT ÓVODÁK 

INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK  
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ÉSI 

PROGRAMJA 
2013.09.01-2018.08.31. 
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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 

honlap: www.ovodaksztg.hu 

 
SZEOB EGYESÍTETT ÓVODÁK INTÉZMÉNYEGYSÉGE 

Értékelés a 2008. szeptember 1-től 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 

továbbképzési program végrehajtásáról 

 

Az 1998. január 1-től hatályos kötelező pedagógus továbbképzésben való részvételi kötelezettség 

megvalósításához az intézmény nevelőtestülete 5 évente továbbképzési program elfogadásáról dönt.  

A jelenleg érvényben lévő továbbképzési program 2013. 08. 31-ével lejár, melynek megvalósításáról 

beszámolót és értékelést készítettünk. A 2008-ban elfogadott dokumentum az eltelt 5 évben kétszer 

került módosításra, melynek indokai: 

 2009. július 1-től a Rönöki Kerekerdő Óvoda a Szentgotthárdi Játékvár Óvoda tagóvodája lett, 

valamint 277/1997.(XII.22.) rendeletet módosító a 93/2009.(IV.24.) Kormányrendelet tette 

szükségessé a módosítást. 

 2010. július 1. napjától az intézményi átszervezés nyomán a SZEOB közös igazgatású 

köznevelési intézménybe integrálódott a Csörötneki Csillagvirág, a Magyarlaki Micimackó, 

illetve a Gasztonyi Tapsifüles Tagóvoda, ez által a SZEOB Óvodai Intézményegysége minden 

pedagógus munkakört ellátó alkalmazottjára kiterjedt a szabályzat hatálya. 

A 7 évenkénti kötelező pedagógus továbbképzésben való részvétel második ciklusa 2012. augusztus 

31-vel lejárt.  A SZEOB Egyesített Óvodák Intézményegységében a továbbképzésben való részvételi 

kötelezettség teljesítését önhibájából senki nem mulasztotta el. A 120 órás továbbképzési 

kötelezettségét nevelőtestületünk 15 pedagógusa 2008-ig teljesítette. A továbbképzési 

nyilvántartás alapján 2008. szeptember 1-től a következő várakozási időt csökkentő, szakdiplomát 

adó, illetve 120 órát teljesített továbbképzésben résztvevők létszámát, valamint az 

intézményegységben való megoszlását mutatjuk be. 

 

ssz. intézmény/telephely neve 120 órát teljesítő 

továbbképzések 

diplomát, szakvizsgát 

adó képzés 

1. SZEOB Játékvár Óvodája Szentgotthárd 4 fő 1 fő/logopédus diploma/ 

2. SZEOB Csillagvirág Tagóvodája Csörötnek 2 fő  

3. SZEOB Tapsifüles Tagóvodája Gasztony 1 fő 1 fő/közoktatási vezető 

szakvizsga/ 

4. SZEOB Micimackó Tagóvodája Magyarlak 1 fő  

5. SZEOB Kerekerdő Tagóvodája Rönök  1 fő/ közoktatási vezető 

szakvizsga/ 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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 összesen: 7 fő 3 fő 

 

A továbbképzési programban ugyan más szakirányú, szakvizsgás képzések támogatását preferáltuk, 

de a megváltozott körülmények között a teljesített szakvizsgás képzések megszerzése elsőbbséget 

élvezett. A napi nevelőmunkát segítő, gyakorlatorientált, rövidebb időtartamú képzések közül a 

személyiség fejlődést, fejlesztést, az agressziókezelést, a mentális egészség megőrzését, a 

gyermekek erkölcsi, közösségi nevelését segítő képzések kerültek előtérbe. A nemzetiségi nevelést 

megvalósító kolléganők ingyenes, az anyaországban szervezett, illetve pályázati pénzből támogatott 

képzésen gyarapították szakmai, módszertani, nyelvi ismereteiket, tapasztalataikat. Szintén 

intézményen kívüli pályázati támogatottságú képzéseken vettünk részt helyben a ” Menthal Health 

„projekt előadásain való részvétellel/nevelőtestület 82%-a/, valamint számítógép kezelői ismeretek 

bővítését szolgáló ingyenes továbbképzéseken. 

A pedagógus továbbképzésre fordítható állami támogatás összege a továbbképzési rendszer 

bevezetésétől folyamatosan, időnként drasztikusan csökkent. 2008-ban és 2009-ben 11 700 Ft/ fő 

volt. A 2010-es költségvetésben nem szerepelt a pedagógus továbbképzésre központi fedezet. A 

2011. évi költségvetési törvényben ismét szerepelt 10 500 Ft/fő összeggel. 2012-ben már csak 6 300 

Ft/fő, a 2013-as költségvetési törvényben ismét nem biztosított a központi finanszírozás. 

Ennek ellenére 2013-ban is folytatódott a pedagógus továbbképzéseken való részvétel. Részben saját 

költségvetésünkből finanszírozott helyi tovább képzésen, részben sikeres pályázat által elnyert anyagi 

forrásból /IPR,/ szervezett továbbképzésen való részvétellel. Több kolléganőnk is önköltséges alapon 

gyarapította tudását pedagógusok számára szervezett szakmai továbbképzésben. 

 

Összegzés: A 2008. szeptember 1-től 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakra készített 

továbbképzési programban előírtak megvalósításra kerültek. A képzésre kötelezett pedagógusok 

teljesítették a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségüket. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 28. 

 

 

  

                                                                                                           Kocsisné Bucsi Etelka 

                                                                                                  óvodai intézményegység-vezető 
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A 2013. SZEPTEMBER 1-TŐL 2018. AUGUSZTUS 31-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 5 

ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM. 

 

A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegységének továbbképzési programja középtávon (öt 

évre) rögzíti az intézmény pedagógusainak pedagógus–továbbképzésre vonatkozó tervét és az 

ehhez kapcsolódó feladatokat. A továbbképzési időszak az első év szeptember első napján 

kezdődik (2013.09.01.) és az ötödik év augusztus hónapjának utolsó napján fejeződik be 

(2018.08.31.).  A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év 

március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve 

évente egy alkalommal kerülhet sor, illetve folyamatosan aktualizálni kell. A továbbképzési 

program végrehajtására nevelési évekre szóló beiskolázási terveket kell készíteni.  

 

A pedagógusok továbbképzését meghatározó jogszabályok: 

 

 a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62.§(2,3,4) bekezdések, s a 64.§, 97.§, 

 a 277/1997.(X.22.) Kormányrendelet a pedagógus- továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről, 

valamint ennek módosítását előíró 93/2009.(IV.4.) Korm. rendelet, 

 a 346/2013.(IX. 30.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

277/19997.(XII.22.) Korm. rendelet módosításáról, 

 a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megvalósulásáról 

21.§ és 27.§., 

 a 2012. I. törvény a  munka törvénykönyvéről. 

Az intézmény továbbképzési programjának tartalma: 

 

1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram . 

1. 1. Szakvizsgára vonatkozó finanszírozási alprogram. 
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1. 2. Szakvizsgára vonatkozó helyettesítési alprogram. 

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram. 

2. 1. Továbbképzésre vonatkozó finanszírozási alprogram. 

2. 2. Továbbképzésre vonatkozó helyettesítési alprogram.      

3. Az intézményben alkalmazott pedagógusok továbbképzésben való részvételi 

kötelezettségének kimutatása. 

4. A továbbképzési program megvalósításához kötődő dokumentumok. 

5. Záró rendelkezések. 

 

A hatályos jogszabályok figyelembevételével az intézmény vezetője, vagy az általa átruházott 

hatáskörben megbízott vezető (intézményünkben az óvodai intézményegység-vezető) öt évre szóló 

továbbképzési programot készít, melyet a nevelőtestület fogad el, és a fenntartó hagy jóvá. A 

nevelőtestület az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési 

időszakot, továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a 

fenntartónak. 

 

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal, és legalább 120 órában továbbképzésben vesz 

rész. A hétévenkénti továbbképzés teljesíthetőségéről a rendelet 5. §-a rendelkezik. Kötelező a 

továbbképzésben való részvétel az 55. életévet be nem töltött pedagógusok számára. Mentesül a 

továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatályba 

lépésekor (2012. 09. 01.) az 52. életévét betöltötte (Nkt. 97.§ (16) bekezdés). Nem kell 

továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus–szakvizsgát tett, a vizsgák 

letétele utáni hét évben.(NKT 62. § (2) bekezdés) Megszüntethető annak a pedagógusnak a 

munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy 

tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. 

A Pedagógus II., a Mesterpedagógus fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra 

az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig nem teljesíti a pedagógus– 

továbbképzésben való részvételi kötelezettségét. (NKT.62.§ (3) bekezdés) 

A beiskolázási tervek elkészítésénél előnyben  részesítjük azt, 

- akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

- akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

- aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik, 

- akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

A beiskolázási terv elkészítésénél az előbb álló csoportba tartozó megelőzi az utána következő 

csoportba tartozót. 

 

1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram: 

A szakvizsga letétele egyetlen pedagógus számára sem kötelező. Szakvizsgára történő 

felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki megfelelő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel, valamint legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

A szakvizsgába való felkészülésbe, - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt 

jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. A fenntartó meghatározhatja azokat a 

szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást 

nyújt. 
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Intézményünk 1fő mentorpedagógus,  

1fő környezeti nevelő,  

1fő gyógytestnevelő,  

1fő konduktor képzését kívánja támogatni ebben a továbbképzési ciklusban.  

Szakvizsga megszerzését az intézmény, a fenntartó támogatásával, kizárólag anyagi lehetőségeinek 

függvényében és az e programban elfogadott, jóváhagyott képzések tekintetében támogatja, az alábbi 

finanszírozási alprogram szerint.  

 

 

1. 1. Szakvizsgára vonatkozó finanszírozási alprogram 

 

Amennyiben az intézmény pedagógusa olyan szakirányú, felsőfokú intézmény által szervezett 

képzésben vesz részt, amely a szakdiplomát kiegészítheti szakvizsga bizonyítvánnyal /maximum 

4 szemeszteres!/, s a képzések elsősorban munkanapokon kívül zajlanak, támogatjuk a 

szakvizsgára történő felkészítés költségeit, természetesen csak és kizárólag akkor, ha erre a 

források biztosítottak.  

 

A szakvizsgára vonatkozó felkészülés támogatása: 

 

1. A képzésben résztvevő helyettesítése elrendelt eseti helyettesítéssel történik a Játékvár Óvodában, 

illetve az eseti helyettesítéseken felüli túlmunka elszámolásával a tagóvodákban. 

2. Szabadidő biztosítása a továbbképzésben és a szakvizsgára történő képzésben való részvételhez 

nem kötelező. A MT. 55.§-ának (1) bekezdés g) pontja értelmében a tanfolyami jellegű (30-60 órás) 

továbbképzésben részt vevő pedagógus mentesülhet a munkavégzési kötelezettség alól. 

A 326/2013. (VIII.31.) Korm. r. 30.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a pedagógust tárgyévi 

pótszabadsága idejéből legfeljebb 15 munkanapra igénybe lehet venni továbbképzés, foglalkoztatást 

elősegítő képzésben való részvételre. Intézményünkben ez a következőképpen történik: 

- ha a pedagógus saját döntése alapján vesz részt továbbképzésben, munkáltató által el nem 

rendelt szakmai rendezvényen, pótszabadsága terhére teheti azt, 

- ha a pedagógus szakvizsgás képzésen vesz részt, részére szabadidőt biztosítani nem tudunk 

(pótszabadsága keretéből vehet részt azokon). 

 3. Az intézmény éves költségvetéseiben e célra biztosított előirányzat esetén a képzések részvételi 

díjához  hozzájárulunk, maximum 80%-os támogatottság erejéig. 

4. Részvételek egyéb költségeinek /utazás, szállás, könyv/ támogatása az intézmény anyagi 

erőforrásai szerint történik. 

 

1. 2. A szakvizsgára vonatkozó helyettesítési alprogram 
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A szakvizsgára történő felkészítésben részt vevő pedagógust elsősorban a vele egy óvodai 

csoportban dolgozó pedagógus kolléga helyettesíti, eseti helyettesítés elrendelésével, nevelési 

évenként maximum 30 nap erejéig, napi kettő, heti 4 órában.  

A helyettesítések elrendelésénél figyelembe kell venni a pedagógusok azonos teherviselésének elvét.  

Intézményegységünkben a helyettesítések kizárólag belső helyettesítésekkel biztosíthatók. 

 A tagóvodákban finanszírozzuk az elrendelt eseti helyettesítéseken felüli túlmunkát a nyitvatartási 

idők figyelembevételével. 

 

2. A továbbképzésre vonatkozó alprogram 

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére 

szolgál, amelyekre szükség van a nevelő munka keretében gyermekekkel való közvetlen foglalkozás 

megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, az intézmény 

irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. 

Ha a pedagógus a nevelő munkáját több mint hét éve ugyanazzal a végzettséggel és 

szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott 

pedagógus-szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság 

megújításához, kiegészítéséhez, vagyis szakmai megújító képzésen kell részt vennie. Szakmai 

megújító képzésen kell részt venni akkor is, ha az előző szakmai megújító képzésen való részvétel óta 

legalább tíz év eltelt, illetve akkor is, ha a munkáltató szükségesnek tartja, hogy az érintett pedagógus 

szakmai megújító képzésen vegyen részt. 

Az intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a vezetői 

ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához. Vezetőképzés az a pedagógus 

szakvizsgára történő felkészítés, melynek során intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni. 

Vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében folyó  jogi, közgazdasági,  pénzügyi szakképzettség 

megszerzésére irányuló képzés, valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan 

képzés, mely biztosítja a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, 

korszerű pedagógiai, szervezési ismeretek elsajátítását. 

A hétévenkénti továbbképzés egy vagy több továbbképzés keretében, legalább százhúsz tanórai 

foglalkozáson való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. 

 Az egyes pedagógusokra meghatározott hétéves továbbképzési szakasz azt jelöli ki, hogy az adott 

személynek mely időszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen való részvételi kötelezettséget. 

„A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban meghatározottakon 

kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját az oktatásért felelős miniszter 

jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A pedagógus-továbbképzések 

nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal az oktatásért felelős miniszter által kijelölt háttérintézménnyel 

közösen látja el.”(NKT62.§(4) bekezdés). 

 

A HÉTÉVENKÉNTI TOVÁBBKÉPZÉS 

TELJESÍTHETŐ 
SZAKMAI MEGÚJÍTÓ KÉPZÉSNEK MINŐSÜL 

 pedagógus-szakvizsga, vagy azzal 
egyenértékű vizsga letételét igazoló 

IGEN 
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oklevél 

 a munkakör betöltésére jogosító 
felsőfokú iskolai végzettségnek és 
szakképzettségnek megfelelő, magasabb 
felsőfokú végzettségi szintet biztosító 
képzési ciklusban szerezhető további 
oklevél 

IGEN 

 a munkakör betöltésére jogosító 
felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség megléte esetén további, 
a pedagógus-munkakör, a vezetői 
feladatok ellátásához szükséges, 
felsőfokú végzettségi szintet igazoló 
oklevél, vagy szakirányú 
továbbképzésben szerzett oklevél 

IGEN 

 az Nkt.98-99. §-ában felsorolt 

végzettség, szakképzettség mellett az 

Nkt. 3. mellékletében meghatározott 

felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség 

IGEN 

 

 

 

A HÉTÉVENKÉNTI TOVÁBBKÉPZÉS 

TELJESÍTHETŐ 
SZAKMAI MEGÚJÍTÓ KÉPZÉSNEK MINŐSÜL 

 az idegennyelv-tudást igazoló államilag 

elismert nyelvvizsgáztatásról és a 

külföldön kiállított, idegennyelv-tudást 

igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 

Magyarországon történő honosításáról 

szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 

szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást 

igazoló okirat 

IGEN 

 

 a nemzetiségi óvodai nevelésben részt 

vevő pedagógus a nemzetiség nyelve 

szerinti országban szervezett 

továbbképzés 

IGEN 

 a pedagógus szakmai felkészültségét, 

képességeit, készségeit fejlesztő vagy új 

pedagógus szakképzettség 

megszerzését megalapozó a 

felsőoktatási törvény szerinti részismeret 

megszerzésére irányuló, legalább 30 

kreditpontot eredményező képzés 

elvégzését igazoló okirat, 

IGEN 
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 az informatikai írástudást szolgáló 

Európai Számítógép-használói 

Jogosítvány: ECDL, ECDL START, 

ECDL Select, 

IGEN 

 a kultúráért felelős miniszter által 

akkreditált továbbképzés elvégzését 

igazoló okirat, valamint a felsőoktatási 

intézmény által folytatott, kulturális 

területre vonatkozó képzések, szakirányú 

továbbképzések elvégzését igazoló 

oklevél, 

IGEN 

 az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Társadalmi Megújulás Operatív 

Programban részt vevő intézményekben 

szervezett továbbképzések során 

szerzett tapasztalatok átadásával, 

IGEN 

 

 

 

A hétévenkénti továbbképzés legfeljebb 25%-

a teljesíthető együttesen 

- gyakornoki felkészítésben szakmai 
segítőként való részvétellel, 

- 30 óránál rövidebb, nem akkreditált 
képzésben való részvétellel, amennyiben 
a képzési idő legalább az 5 órát eléri 

- nem szervezett, a szakmai felkészültség 
gyarapítását, képesség fejlesztését célzó 
tevékenységgel (önképzés), amely 
megvalósulhat mások tapasztalatainak 
 

-  megfigyelésével, vagy munkaformák, 
eljárások, technikák, módszerek saját 
gyakorlatban való kipróbálásával, 
bemutatásával  

- a köznevelési intézmény felkérésére 
szervezett szaktanácsadói tevékenység 
keretében a nevelőtestület számára 
nyújtott szaktanácsadáson történő 
részvétellel 

Az itt felsoroltakon való részvétel esetén a 

beszámításhoz az szükséges, hogy a munkáltató 

a részvételről kiállított okirat, vagy a részt vevő 

írásbeli beszámolója, vagy a szaktanácsadó 

értékelése, elemzése alapján a továbbképzést 

elfogadja. 

 

IGEN 
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A továbbképzés teljesíthető a hétévenkénti 

továbbképzés teljesítésébe beszámító 

képzéseken előadóként való részvétellel, a 

képzés szervezője által kiállított igazolás 

alapján. 

 

 

IGEN 

Szakmai megújító képzés lehet a munkakör 

ellátásához szükséges iskolai végzettséghez 

és szakképzettséghez kapcsolódó legalább 

60 órás felkészítést biztosító minden olyan 

képzés, amelyet pedagógusképzést folytató 

felsőoktatási intézmény szervez, vagy a 

pedagógusképzést folytató felsőoktatási 

intézménnyel kötött megállapodás alapján 

szervezik. 

 

 

 

 

IGEN 

 

 

2.1. A továbbképzésre vonatkozó finanszírozási alprogram  

„A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes. 

A pedagógus–továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó, a 

munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.”/346/2013.(IX.30. Kormány 

rendelet 16.§/ 

 

A továbbképzés finanszírozására rendelkezésre álló anyagi eszköz felhasználása: 

 

1. A távollévő helyettesítéséhez szükséges költség az elrendelt eseti helyettesítésen túli 
túlmunka finanszírozására fordított összeg. 

2. Az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályai: Az 
egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összegét, valamint a továbbképzésben való 
részvétel díja és költsége támogatására szolgáló összeget pedagógusonként mindig az adott 
év költségvetésében biztosított anyagi erőforrás határozza meg. Az egy főre jutó összeg 
számításánál a továbbképzésre kötelezett pedagógusok számával számolunk. 

3. Ha pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás kertében vesz részt a 
továbbképzésben, a részvételi díj / tandíj, tanfolyami díj/ támogatása maximum 80%. 

4. A részvételi díj több, mint 80%-a finanszírozható, ha a fedezetet a fenntartó többlet-
költségvetési támogatás nélkül, vagy  az intézmény saját erőforrásaiból biztosítani tudja, vagy 
a fedezet pályázati úton biztosított.    

5. A részvételi díj teljes összege finanszírozható, ha a továbbképzés a pedagógus 

minősítéséhez szükséges.  
6. Ha a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, a részvételi díjhoz és költségekhez hozzá kell 

járulni az adott évben helyettesítés céljából, egy személyre átlagosan fordított összeggel, 
kivéve, ha a pedagógus az állami köznevelési közfeladat-ellátás kertében térítésmentes 
képzésen vesz részt. 

Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az egyéb 

költségeket, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok az 
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intézmény tulajdonába kerülnek.  

 

 A finanszírozás egyéb elvei, szabályai:  

 

- ha olyan pedagógus vesz részt továbbképzésen, aki nem szerepel a beiskolázási tervben, az 
nem tarthat igényt támogatásra, 

- ha a továbbképzésben résztvevő saját hibájából nem teljesítette az előírt követelményeket 
/nem szerzett oklevelet, bizonyítványt, tanúsítványt/ a támogatást /helyettesítésre fordított 
kiadások, részvételi díj, egyéb költségek/ köteles visszafizetni.  

- mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, aki igazolja, hogy másik köznevelési 
intézményben helyezkedett el, és folytatja a továbbképzést, illetve pedagógus szakvizsgára való 
felkészülést. 

 

 

2.2. A továbbképzésre vonatkozó helyettesítési alprogram 

A továbbképzésben részt vevő pedagógusok helyettesítését ugyanúgy kell megoldani, mint a 

szakvizsgát adó képzésben résztvevő pedagógusokét. 

 

 

 Elsősorban a hiányzó kollégával azonos óvodai csoportban dolgozó pedagógus helyettesíti a 
képzésben résztvevőt, eseti helyettesítéssel. 

  Az eseti helyettesítések elrendelésénél figyelembe kell venni a pedagógusok azonos 
teherviselésének elvét /személyenként évente maximum 30 nap, napi kettő, maximum heti 4 
óra/. 

 Intézményünkben a helyettesítések kizárólag intézményegységen belüli helyettesítésekkel 
biztosíthatók.  

A pedagógus továbbképzésben való részvétel tervezett intézményi keretszámai, a képzések 

óraszáma, a várható távollét ideje: 

  

 évente maximum 4-5 fő a 30-60 órás államilag finanszírozott továbbképzéseken, 5-10 

nap/fő, 

 évente 1 fő oklevelet adó képzéseken, 15 nap/fő  

 évente 1-2 fő a nemzetiség nyelve szerinti országban szervezett, valamint a nemzetiségi 

nyelv oktatásával kapcsolatos képzéseken, 5 nap/fő időtartamban.  

 

A továbbképzésben való részvétel támogatásának elvei, támogatott képzések: 

 

  előnyt élveznek azok a továbbképzések, amelyek a pedagógus szakmai megújulását, a 

pedagógiai program hatékony megvalósítását segítik elő, 

 előnyt élveznek azok a szakdiplomát adó képzések, amelyek az intézmény szervezeti 

kultúráját, a pedagógus előmeneteli rendszer intézményi támogatását segítik, 
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 előnyt élveznek azok a képzések, melyek a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

megvalósításához, a minősítő eljárásban való részvételhez nyújtanak segítséget (portfólió 

készítés, s a szakvizsgára vonatkozó alprogramban megnevezett képzések),  

 előnyt élveznek azok a továbbképzések, melyek pályázati támogatottságúak, és a szakmai, 

módszertani ismeretek bővítését célozzák meg, 

 előnyt élveznek azok a képzések, továbbképzések, amelyeket a képző, a tanfolyamot 

meghirdető ingyenes részvétellel biztosít, illetve azok, amelyek elsősorban munkaidőn kívül 

zajlanak, 

 előnyt élveznek a korszerű, napi nevelőmunkát segítő, gyakorlatorientált képzések: 

tehetséggondozással, esélyteremtéssel, korszerű óvodai környezeti neveléssel, a 

gyermekek egészségfejlesztő tevékenységével, mentálhigiénével, erkölcsi és 

közösségi magatartásformálással összefüggő 30-60 órás képzések, tanfolyamok, 

 azonos tematikájú képzések esetén előnyt élveznek azok, melyek közelebbi helyszínen 

kerülnek megrendezésre, 

 előnyben kell részesíteni azon pedagógusoknak a jelentkezését, akinek a hétévenkénti 

továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

 előnyben kell részesíteni azokat, akik 2013-ban töltik be a negyvenedik évüket. 

A pedagógus saját döntése alapján akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha 55. életévét már 

betöltötte, valamint hétévenkénti kötelezettségét már teljesítette. 

  

3. A pedagógusok továbbképzésben való részvételi kötelezettségének kimutatása 

 

A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegységének pedagógusai közül az elkövetkezendő 5 évben az alábbi 

pedagógusokra vonatkozik a kötelező pedagógus-továbbképzésben való részvételi kötelezettség, a jelzett 

határidőkig: 

 

Sorszám: Pedagógus neve: Továbbképzési kötelezettség 

határideje: 

1.  Bartakovics Ilona 2016. 

2.  Berkenyésné Polmüller Ildikó 2024. 

3.  Cserniczki Nóra 2038. 

4.  Doncseczné Pertovics Magdolna 2028. 

5.  Düh Lászlóné 2017. 

6.  Fenyvesi Lajosné 2015. 

7.  Gubics Pálné 2017. 

8.  Horváthné Kovács Éva 2018. 

9.  Hován Istvánné 2017. 
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10.  Kardos Tiborné 2018. 

11.  Kovácsné Nardai Lilián 2016. 

12.  Kukor Noémi 2037. 

13.  Murányiné Szukics Veronika 2016. 

14.  Pintér Eszter 2033. 

15.  Rojkó Gáborné 2016. 

16.  Tóthné Monek Zsuzsanna 2017. 

17.  Varjuné Molnár Katalin 2032. 

 

Az itt szabályozott öt éves továbbképzési programban a részvételi kötelezettség 17 főt terhel.   

A továbbképzési program öt éves ciklusának végéig 11 főnek kell a kötelező továbbképzést teljesítenie. 

 

 A továbbképzési program megvalósításához kötődő dokumentumok: 

 Beiskolázási terv nevelési évenként / minden év március 15-ig/. 

 Pedagógusok jelentkezési lapja a továbbképzés teljesítéséhez. 

 Értesítések a jelentkezés elfogadásáról, illetve elutasításáról. 

 Nyilvántartás a pedagógus továbbképzéseken való részvételről, továbbképzés teljesítéséről. 

 Nyilvántartás a pedagógus továbbképzéseken való részvétel költségeiről, elszámolásának bizonylatairól. 
 

4. Záró rendelkezések: 

Jelen továbbképzési programot a nevelőtestület az 5/2013. (VIII.30.) számú nevelőtestületi  

határozatával elfogadta.  

A továbbképzési program módosítandó, ha jogszabályváltozások indokolttá teszik. 

Szentgotthárd, 2013. augusztus 28. 

                                                                                                              Kocsisné Bucsi Etelka 

                                                                                                    óvodai intézményegység-vezető                             

Ellenjegyezte:  

                                                                                                  

                                                                                                                Kovács Tiborné  

                                                                                                                     igazgató 

 

A fenntartói jóváhagyás: 31/2013. számú Társulási Tanácsi határozat, 2013. október 29. (Szentgotthárd  

és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB 2013-2018. évre vonatkozó továbbképzési tervét  
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az Előterjesztés 2. sz. Melléklet szerint jóváhagyja azzal, hogy a továbbképzések költségeit az állam által a 

továbbképzéshez 

 nyújtott finanszírozás mértékéig lehet finanszírozni. Az állami finanszírozás összegén felüli továbbképzési költségeket 

 a fenntartó nem tud elismerni. Ennek megfelelően az állami finanszírozott képzéseken túl csak az ingyenes 

továbbképzéseket, 

 vagy pályázati támogatásból, vagy a résztvevő által önköltségen finanszírozott továbbképzéseket ismeri el a fenntartó. 

 Felkéri az intézményt, hogy ennek figyelembevételével készítse el az éves beiskolázási tervet.) 

 

A továbbképzési program a fenntartói jóváhagyást követően lép hatályba. 
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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 

honlap: www.ovodaksztg.hu 

 
 

1. számú módosítás indoka: 

Felülvizsgálat és indokolt módosítások a 346/2013.(IX.30.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, 

a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet módosításáról. 

 

 Szentgotthárd, 2014. május 22. 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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 A felülvizsgálatot és a módosítást készítette:  

                                                                                                                  Kocsisné Bucsi Etelka 

                                                                                                         óvodai intézményegység-vezető 

 

Ellenjegyezte, kiegészítette: 2014. május 28.   

                             

                                                                                                                       Kovács Tiborné  

                                                                                                                           igazgató 

Véleményezte: az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa, 2014. 06. 02-án megtartott értekezletén. 

 

Szentgotthárd, 2014. június 02. 

                                                                                                                    Bartakovics Ilona 

                                                                                                                          KT elnöke 

 

Nevelőtestületi elfogadás:        2/2014.(VI.04.) nevelőtestületi határozat, 

A fenntartói jóváhagyás:            

A módosítás hatályba lépése:  2014. szeptember 1. napja. 

  

  

 

3.sz. 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 

honlap: www.ovodaksztg.hu 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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A SZENTGOTTHÁRD  ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT 

ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE (SZEOB) 

EGYESÍTETT ÓVODÁK NEVELŐTESTÜLETÉNEK 
 

2/ 2014. sz. (06.04.) 

HATÁROZATA 
 

Kivonat a 2014. 06. 04–i  rendkívüli nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvéből. 

A SZEOB nevelőtestülete   a  2/2014. számú határozatával, a jelenlévő  

24 fő 24 igen szavazatával, a SZEOB Egyesített Óvodák 

intézményegységének továbbképzési programjának módosításáról szóló 

intézményegység-vezetői előterjesztést elfogadta. 

 

Szentgotthárd, 2014. június 6. 

 

   Vargáné Wirth Edit                                                                    Kovács Tiborné 

  jegyzőkönyvvezető                                                                          igazgató 
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Előterjesztés 
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2014. szeptember 03–i ülésére 

 
Tárgy: A Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásainak további működtetése 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Több előterjesztés/tájékoztató is érintette az utóbbi években a Városi Gondozási Központ 

azon kistérségi szolgáltatásait, amelyek nem kötelező, tehát önként vállalt önkormányzati 

feladatok. Ezek az alábbiak: 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- támogató szolgálat, 

- közösségi pszichiátriai ellátás. 

Az intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, a fentebb 

felsorolt szolgáltatások kistérségi működési területtel bírnak, vagyis valamennyi kistérségi 

településen igánybe vehetők. Az előterjesztés 1. számú mellékletében ezeket a 

szolgáltatásokat részletesebben is ismertetjük. A jövő évi költségvetés előkészítésére 

tekintettel összefoglaljuk azokat az információkat, amelyek a szolgáltatások 

továbbműködtetésével kapcsolatosak. 

 

A Nemzeti Rehabilitációs  és Szociális Hivatal (NRSZH) tájékoztatása szerint a támogató 

szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30) 

Korm. rendelet (továbbiakban Tkr.) 4. § (3) bek. alapján  az általános  pályázatot a 

finanszírozási időszak utolsó évében, azaz idén legkésőbb 2014. július 31-ig kellett volna 

kiírni, a 2017. december 31-ig tartó  befogadási időszakra. Áttekintve az elmúlt 5 és fél éves 

finanszírozási időszakot, a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkár a pályázat kiírása helyett a finanszírozási időszak egy évvel – 2015. december 31-

ig – történő meghosszabbítása mellet döntött. A fentiek alapján a pályázati úton  

finanszírozott ellátások – támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott 

közösségi alapellátás – vonatkozásában 2014-ben nem kell a támogatásokra új pályázatot 

kiírni, a hatályos támogatási szerződések hatálya automatikusan egy évvel, 2015. december 

31-ig meghosszabbításra kerülhet, ha 2014. szeptember 30-ig beküldjük a szükséges 

dokumentumokat: a Tkr. 12.§ (1)  bekezdése  alapján  a fenntartó a finanszírozási időszakon 

belül minden év szeptember 30-ig köteles bejelenteni a Hivatalnak a következő évre vállalt 

feladatmutatót. A pályázati kiírás elmaradása és a szerződések egy évvel történő 

meghosszabbítására hivatkozva kéri az NRSZH Szociális Főosztálya, hogy a 2015. évre 

vállalt feladatmutatókat a jogszabályban előírt határidőig az elektronikus pályázatkezelő 

felületen kell bejelenteni. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2014. december 31. napig szóló finanszírozási 

szerződéssel rendelkezik a Társulás. A  Támogató Szolgálat és a Közösségi pszichiátriai 

ellátás finanszírozási szerződéseit 90 napos felmondási idővel lehet felmondani. Tehát az 

előző két szolgáltatásnál (támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás)  2014. 

szeptember 30-ig be kellene jelenteni / el kell dönteni, hogy igényeljük-e automatikusan 
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a szolgáltatást a jövő év elejétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében pedig 

szándéknyilatkozatban kell jelezni várhatóan november végén / december elején a 2015 

évre tervezett elképzelést a további működtetésről. 

 

Mivel korábban merült már fel olyan elképzelés, hogy e nem kötelező szociális 

szolgáltatásokat a jövőben nem biztos, hogy meg kellene tartani. A szolgáltatások megtartását 

azonban javasoljuk továbbra is a következők miatt: 

- A nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatások jelentős mértékben hozzájárulnak a 

kistérség településein élők szociális biztonságának, illetve esélyegyenlőségének 

megteremtéséhez: a szentgotthárdi kistérség területén jelentős értéket képvisel a ma 

rendelkezésre álló kötelező és nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatásokból 

álló szociális ellátórendszer! Ezek az ellátások csak egymásra épülve, egymás mellett 

működve hatékonyak igazán. A szolgáltatások ma a legkorszerűbbek, és nagy 

segítséget jelentenek a rászorulőknak. 

- Mivel a szolgáltatások kapcsolatban vannak egymással, a nem kötelező szociális 

ellátások megszüntetése esetén az alap házi segítségnyújtás engedélyezett szakmai 

létszámát meg kell emelni. A házi segítségnyújtás működtetése valamennyi települési 

önkormányzatnak kötelező feladata. A szolgáltatás működtetése a Társulási Tanács által 

engedélyezett 3 fős kistérségi létszámmal a gyakorlatban értelemszerűen nem lenne 

megoldható - a feladatellátásba az intézmény többi munkatársa is folyamatosan 

bedolgozik: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás engedélyezett 2 fős létszáma, illetve 

szükség szerint (szabadnap, szabadság, táppénz, továbbképzés, stb.) a szentgotthárdi 

gondozók és a támogató szolgálat személyi segítői is folyamatosan be voltak vonva. A 

nem kötelező szociális ellátások megszüntetése esetén az alap házi segítségnyújtás 

engedélyezett szakmai létszámát emelni kell, amennyiben a házi segítségnyújtás a 

továbbiakban is kistérségi feladatellátással működik tovább. (A házi segítségnyújtást az 

igénybevevő lakásán, lakókörnyezetében biztosítja az intézmény, 7 (!) napos 

munkarendben, két műszakban (délelőtt, délután). A szolgáltatást szakképzett, hivatásos 

szociális gondozók láthatják el. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény alapján minden települési önkormányzat köteles gondoskodni a 

házi segítségnyújtás működtetéséről. 1 fő szakképzett szociális gondozó bére járulékkal 

hozzávetőlegesen 1.9 M Ft/év. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatás csak egy 

műszakban és csak hétfőtől – péntekig működhető. (Helyettesítés illetve a hétvégi ellátás 

nem megoldott, az további költséget jelentene.)  

- A finanszírozási szerződések felmondásának és a szolgáltatások leépítésének hosszú távú 

következménye lehet, hogy sem Szentgotthárdnak, sem a kistérségi településeknek nem 

lesz reális esélyük arra, hogy a jövőben pályázatot nyújtsanak be és befogadást nyerjenek 

ezen szolgáltatások vonatkozásában az ellátási terület megszerzése céljából.  

- Mindez nem csak az ellátás és az ellátottak szempontjából igaz, de a foglalkoztatás 

oldaláról is! Amennyiben a szolgáltatások megszüntetésre kerülnek 2015. évtől, úgy 

álláshelyek szűnnek meg, melyek felmentéssel járó kiadásai elsősorban a Társulást 

fogják terhelni. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy a Városi Gondozási Központ szóban forgó 

szolgáltatásai 2013. évben mennybe kerültek, illetve 2014. évre vonatkozóan mennyit 

terveztek a költségvetésben összkiadásként, továbbá ebből mennyi a finanszírozási 

szerződések által finanszírozott összeg és a Társulás által finanszírozott saját forrás: 

 

Szolgáltatások Össz. költség Pályázat Társulás által 



 

73 

finanszírozott 
 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Támogató Szolgálat 12.049.000.-Ft 13.317.000.-

Ft 

8.550.000.-

Ft 

8.550.000.-

Ft 

3.499.000.-

Ft 

4.767.000.-Ft 

Közösségi szolgálat 9.166.000.-Ft 8.541.000.-

Ft 

8.150.000.-

Ft 

8.150.000.-

Ft 

1.016.000.-

Ft 

391.000.-Ft 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

7.745.000.-Ft 8.955.000.-

Ft 

1.688.284.-

Ft 

1.688.284.-

Ft 

6.056.716.-

Ft 

7.266.716.-Ft 

 

A pályázati finanszírozást tekintve várhatóan 2015 évben is hasonló nagyságrendű finanszírozás hárulna a 

Társulásra.  

 

ÖSSZEFOGLALVA: 

 

Szentgotthárd Városában és a Társulás településein az elmúlt években a nem kötelező 

jelleggel működtetett mindhárom szolgáltatás jelentős mértékben hozzájárul a településeken 

élők szociális biztonságának, illetve esélyegyenlőségük megteremtéséhez: a szentgotthárdi 

kistérség területén jelentős értéket képvisel a ma rendelkezésre álló kötelező és nem kötelező 

jelleggel működtetett szolgáltatásokból álló szociális ellátórendszer! Ezek az ellátások csak 

egymásra épülve, egymás mellett működve értelmezhetők igazán, egyfajta szolgáltatási 

„csomagként”. Mindez nem csak az ellátás és az ellátottak szempontjából igaz, de a 

foglalkoztatás oldaláról is (lásd: fentebb). 
 

Szentgotthárd  Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus 26-i ülésén tárgyalta 

ezt az előterjesztést és azt javasolja a Társulási Tanácsának, hogy a szolgáltatások 2015. évi 

működését továbbra is biztosítsa a kistérség területén, ehhez a városra eső finanszírozást 

biztosítja a Társulás költségvetésén belül. 

 

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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Gondozási Központ nem kötelező, kistérségi működési területű szolgáltatásait - 

támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás - 2015. évtől  

A. / működtetni kívánja.  

B. / NEM kívánja működtetni. 

Felkéri az intézményt és a Társulás munkaszervezetét a döntés végrehajtásához szükséges 

dokumentumok elkészítésére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős   : Huszár Gábor polgármester 

     Fábián Béláné intézményvezető 

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

 

Szentgotthárd, 2014. augusztus 26. 
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                  Huszár Gábor 

                        elnök 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT (NEM KÖTELEZŐ FELADAT) 

 

Célcsoportja a 1993. évi III. törvény 65/C. (4) szerinti szociálisan rászorult, súlyosan 

fogyatékos személyek. Feladata a fogyatékkal élő személyeknek személyi segítés nyújtása 

annak érdekében, hogy társadalmi integrációjuk külső segítség igénybevétele mellett minél 

teljesebb mértékben lakó-környezetükben valósuljon meg. Ez magában foglalja a lakáson 

kívüli közszolgáltatások elérését és a lakáson belüli speciális segítségnyújtást. A feladatellátás 

során a fogyatékkal élő emberek önállóságának megőrzése és igényeinek figyelembevétele 

fontos szempont. 

 

A támogató szolgálat által szervezett szolgáltatások: 

-Személyi segítő szolgálat: 

 egészségügyi-szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása,  

 a fogyatékkal élő ember személyi, higiénés, életviteli, életfenntartási 

szükségleteinek kielégítése,  

 segítségnyújtás az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális 

és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, művészeti, sport, 

szabadidős tevékenységek végzéséhez,  

 segítségnyújtás a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős, kapcsolatokban 

egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.  

-Tanácsadás, információs szolgáltatás: szükség szerint tanácsadás, ügyintézés (pl. 

fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz be-szerzése stb.). 

-Szállító szolgálat: Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása. A szállítás speciálisan átalakított, akadálymentesített mikrobusszal 

történik, amelyet a Társulás pályázat útján szerzett be 2007-ben. 

 

A szolgáltatást igénylő szociálisan rászorult ellátottakkal 2014. december 31-ig szóló 

megállapodások kötött az intézmény.  

 

Alkalmazottak engedélyezett létszámkimutatása: 4 fő. Határozatlan idejű működési 

engedéllyel működik a szolgáltatás, finanszírozási szerződéssel, a finanszírozási időszak: 

2012. 01. 01-től – 2014. 12. 31-ig. A 2013. évi működési támogatás összege: 8.550.000,- Ft. 

(A 2013. évi működési támogatás összege: 8.848.500,- Ft volt, a 2013. évi költségvetés 

teljesített kiadása: 12.081.000,- Ft, 2013-ban az ellátottak által befizetett személyi térítési díj: 

2.099.000,- Ft volt.) A finanszírozási szerződést 90 napos felmondási idővel lehet 

felmondani. 

 

 

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS (NEM KÖTELEZŐ FELADAT) 
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Célcsoportja a finanszírozási szerződésben rögzített, megfelelő diagnózis kóddal rendelkező 

pszichiátriai betegek. A szolgáltatást igénylő szociálisan rászorult ellátottakkal határozatlan 

időre szóló megállapodásokat kötött az intézmény. A közösségi pszichiátriai alapellátás főbb 

szolgáltatásai: 

-Állapot- és életvitel felmérés során a személyes célok, valamint az azokat akadályozó 

problémák feltárása a cél. Problémaelemzés, problémamegoldás. 

-Készségfejlesztés célja az, hogy segítse a klienseknek a közösségen belül maximalizálni 

életminőségüket, különös tekintettel az önellátásra, a munkára való kapcsolatok kialakítására, 

valamint a szabadidő eltöltésére. 

-Pszichoszociális rehabilitáció keretében tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, 

szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, 

lakhatási lehetőségek igénybevételéről. 

-Ügyintézés. 

-Egyéni esetkezelés, illetve csoportokkal végzett munka. 

 

A szolgálat szakképzett munkatársai a fenti szolgáltatások az ellátott otthonában illetve 

lakókörnyezetében személyesen biztosítják.  

 

A szolgáltatást igénylő szociálisan rászorult ellátottakkal határozatlan időre szóló 

megállapodások kötöttek.  

 

Alkalmazottak engedélyezett létszáma: 3 fő (1 fő 8 órás, 4 fő 4 órás, megbízási szerződéssel  

foglalkoztatva). Jelenleg betöltött 1 fő 8 órás és 3 fő 4 órás álláshely. 

 

Finanszírozási szerződéssel működik, a finanszírozási időszak: 2012. január 01. – 2014. 

december 31-ig. 2014. évi működési támogatás összege: 8.150.000,- Ft. (A 2013. évi 

működési támogatás összege: 8.150.000,- Ft, 2013. évi költségvetés teljesített kiadása: 

9.203.000,- Ft. A közösségi pszichiátriai alapellátás az 1993. évi III. törvény alapján 

térítésmentesen biztosítandó szolgáltatás.) A finanszírozási szerződést 90 napos felmondási 

idővel lehet felmondani. 

 

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (NEM KÖTELEZŐ FELADAT) 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátási 

forma. A szolgáltatás keretében folyamatos üzemmódban 60 db készülék működtetésére van 

lehetőség. A szolgáltatásnak önálló diszpécserközpontja van, ami a Városi Gondozási 

Központ épületében működik. A diszpécserközpontban 24 órán keresztüli jelzőrendszeres 

felügyelet biztosított! A szolgáltatás lényege, hogy a lakásán segítségre szoruló ember a 

nyakában vagy a karján hordott jelzőkészüléken keresztül egy gombnyomással riaszt a 

központ felé. A diszpécserközpontban szolgálatot teljesítő szociális gondozónő felügyeli a 

riasztást és a segélykérő jelzést követően értesíti a jelzőrendszeres ügyeletes gondozónőt, aki 

megjelenik a riasztás helyszínén. A szolgáltatást igénylő szociálisan rászorult ellátottakkal 

határozatlan időre szóló megállapodásokat kötöttek. A rendszer működtetése az elmúlt 

években több életet is megmentett! 
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Alkalmazottak engedélyezett létszámkimutatása: 2 fő (korábban 4 fő volt, az intézményben 

vizsgálatot folytató szervek mindig leírják, hogy kevés ez a létszám – ennek ellenére 

határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik a szolgáltatás.)  

 

2013-as évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat lett - 2013. 

július 01. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást a  Szociális  és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. A fenti időponttól a Főigazgatóság a fenntartóval 

megkötött feladatellátási megállapodás keretében láttatja el a feladatot.  

2013. évi működési támogatás finanszírozása összesen 1.603.410,- Ft volt, a 2013. évi 

teljesített kiadása: 7.766.000,- Ft, a 2013. évben az ellátottak által befizetett személyi térítési 

díj összege pedig 1.063.000,- Ft. 2014. január 01-től – 2014. december 31-ig a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött feladatellátási szerződéssel működik, a 

2014. évre 1.688.284,- Ft állami támogatással összesen.   
 


