
 

 
 

Tárgy: A Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítása 
 
 

Előterjesztés 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. május 31-i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2018. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

   

1. 2017. évi pénzmaradvány elvonás, 

igénybevétel 

 

Városi Gondozási Központ 

 

  

Intézményi pénzmaradvány elvonás -11 691 209 Ft  

Hagyaték    5 568 416 Ft  

   

SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsőde   

Játékvár Óvoda        -7 937 854 Ft  

Tótágas Bölcsőde        -1 987 965 Ft  

Micimackó Tagóvoda Mlak           -606 589 Ft  

Csillagvirág Tagóvoda Csnek        -1 538 634 Ft  

   

Család-és Gyermekjóléti Központ   

Intézményi pénzmaradvány elvonás       -2 106 549 Ft  

   

Társulás   

Pénzmaradvány elvonás Sztg-nak      -4 000 000 Ft  

Pénzmaradvány igénybevétele(tartalék)                        5 522 908 Ft  

Fedezete: 2017. évi pénzmaradvány     38 514 901 Ft  

   

Család-és Gyermekjóléti Központ   

Dologi kiadás    -15 900 Ft  

Felhalmozási kiadás      15 900 Ft  

   

Társulás   

Tartalék -5 813 498 Ft  

Műk.c.tám.telep.önk -5 813 498  Ft  

Dologi kiadás        -2 952 Ft  

Tm.ért.műk.c.kiad         2 952 Ft  

   

   

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2018. évi 

költségvetésének módosító határozatát elfogadni szíveskedjen. 



 

 
 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi 

költségvetésről szóló 2/2018. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét 570 600 604 Ft-ban 

állapítja meg.  

2. A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 570 600 604 Ft-ban 

állapítja meg A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát 

az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2018. május 16. 

 

                                           Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2018. évi költségvetésének módosítása 

 

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

570 600 604 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

570 600 604 Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza 

Intézményi működési bevétel           45 966 000 Ft 

Támogatásértékű műk bevétel        450 956 903 Ft 

Támogatásértékű felh.bev                 1 690 000 Ft 

Pénzmaradvány                                38 514 901 Ft 

Elvonások, befizetések                    25 868 800  Ft 

 

 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

1.2. és 3.sz. melléklet 

Személyi juttatások        350 471 402 Ft 

Munkaadót terhelő jár.     76 845 078 Ft 

Dologi kiadások              102 504 000 Ft 

Ellátottak pbeni                0  Ft 

Támért műk                      28 301752 Ft 

Tartalék                              5 222 908  Ft 

 

  

4. Felhalmozási kiadások összesen                                   

1. ,2. és 3/a. sz. melléklet 

7 274 316 Ft 

 

5. A határozat egyebekben változatlan. 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Előterjesztés 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2018. május 31-i ülésére 

 

 

Tárgy: 2018. évi Belső ellenőrzési terv módosítása 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2018. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Társulási Tanács 2017. december 6-án tartott 

Társulási Tanács ülésén a 24/2017. számú határozatával hagyta jóvá.  

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő főállásban foglalkoztatott belső ellenőre jelenleg 

tartósan távol van, főállású helyettesítése nem megoldott.  

 

A belső ellenőrzési feladatok ellátására - ideiglenes kapacitás kiegészítése miatt -  a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzat Hivatal, mint a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás munkaszervezete 2018. 

március 01. – 2018. december 31. időtartamra külső szolgáltatóval kötött megbízási szerződést a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 16.§ (1) bekezdés a) pontja alapján. 

 

Mivel az ellenőri kapacitás a főállású belső ellenőr távolléte miatt csökkent, szükséges a Társulási Tanács 

által elfogadott belső ellenőrzési tervet módosítani A módosításra  a Bkr. 31.§ (5) bekezdése és 56.§ (5) 

bekezdése valamint a Társulás Belső Ellenőrzési Kézikönyve ad lehetőséget.  

 

Fenti okokból kifolyólag így 2018-ban a tervezett 12 ellenőrzésből 5 ellenőrzés nem kerül lefolytatásra, de 

azok aktualitására és szükségességére figyelemmel 2019. évben újra betervezhetők lesznek, 1 ellenőrzés 

pedig az ellenőrzött szerv tekintetében kerül módosításra. 

 



 

 
 

A változások Szentgotthárd és Apátistvánfalva belső ellenőrzési tervét érintik, Alsószölnök, Felsőszölnök, 

Szakonyfalu, Orfalu, Kétvölgy, Rönök, Vasszentmihály, Csörötnek, Magyarlak és Kondorfa belső ellenőrzési 

terve nem változik.  

 

Az elmaradó ellenőrzések:  

1. Felügyeleti ellenőrzés (Család- és Gyermekjóléti Központ)  

2. A SZET Kft. gazdálkodásának vizsgálata  

3. Állami támogatás igényléséhez szükséges nyilvántartások ellenőrzésre – kimutatások a bölcsődébe 

járó gyermekekről (SZEOB Tótágas Bölcsőde) 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásának vizsgálata (PKKE, 

TDM) 

5. Gépjárműhasználat, gépkocsi elszámolás ellenőrzése (Apátistvánfalva Község Önkormányzata) 

 

 

 

 

Lefolytatásra kerülő ellenőrzések: 

1. Közbeszerzési eljárások ellenőrzése (Szentgotthárd Város Önkormányzata) 

2. Nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálata (Szentgotthárd Város 

Önkormányzata) 

3. Iratkezelés rendjének ellenőrzése (Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Orfalu, Kétvölgy Községi 

Önkormányzatok) 

4. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése (Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Rönök, Német Nemzetiségi Önkormányzat Vasszentmihály) 

5. Leltározás, selejtezés és a tárgyi eszközök beszerzésének, használatba vételének, 

nyilvántartásának ellenőrzése (Csörötnek, Magyarlak, Kondorfa Községi Önkormányzatok) 

6. Humán erőforrás gazdálkodás szabályozása – engedélyezett  létszám, végzettségek, juttatások 

(Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás - SZEOB)  

7. Utóellenőrzés a 2017. évi ellenőrzésekből 
 

A Bkr. 31.§ (2) bekezdése szerint az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben (1. sz. 
melléklet) és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon (3.sz. melléklet), valamint a belső 
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon (2.sz. melléklet) kell alapulnia.  

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az Önkormányzati 

Társulás 2018. évi módosított belső ellenőrzési tervét az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint. 



 

 
 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt – munkaszervezet vezető 

Kern Henrietta – mb. belső ellenőr 

Határidő: folyamatos 

 

 

Szentgotthárd, 2018. május 17. 

 

 Huszár Gábor 

     elnök 

 

  



 

 
 

1. számú melléklet 
 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 
Stratégiai Ellenőrzési Terve 

2015 – 2018. 

 

 

Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok 

- térségi együttműködés fejlesztése; 
- a kötelező és nem kötelező szociális alapszolgáltatási szolgáltatások megtartása, fejlesztése 

*családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 
közösségi pszichiátria+; 

- a térségi turisztikai feladatok, szolgáltatások összehangolása, egységes megjelenése; 
- közös rendezvényszervezés megvalósítása *pl.: sportesemények, kistérségi bajnokságok+; 
- a térségi egészségügyi szolgáltatások megtartása, fejlesztése; 
- településeket átfogó fejlesztési projektek megvalósítása  

 

 

A belső ellenőrzés stratégiai céljai 

A Társulás illetve a társulásban részt vevő önkormányzatok fentiekben részletezett hosszú távú 
célkitűzéseit elősegítő hosszú távú belső ellenőrzési célkitűzéseket és stratégiai célokat az alábbiak szerint 
lehet meghatározni: 

 A hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan betartása. 

 Figyelembe kell venni a gazdasági, jogszabályi környezet változásait, elő kell segíteni azok 
megfelelő adaptálását a szervezetek működési folyamataiban. 

 Számviteli és bizonylati rend betartása, az elszámolások, beszámolók vizsgálata. 

 A belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének szabályszerűsége. 

 A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működésének szabályozottsága, minőségi javulás a 
pénzügyi-gazdasági folyamatokban. 

 Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes 
végrehajtásának ellenőrzése, a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése, a 
rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás vizsgálata. 

 Az intézmények „felügyeleti jellegű ellenőrzésével” az intézményi gazdálkodás 
szabályszerűségének és gazdaságosságának javulása, az adott szervezet keretein belül a racionális 
feladatellátás szorgalmazása. 

 Elemző és összefüggéseket feltáró munkával, megfelelő információ nyújtásával elősegíteni a 
helyes, megalapozott és racionális döntések meghozatalát, a minél eredményesebb működést.  

 A szervezet működéséből adódó veszteségforrások, kockázatok feltárásának segítse a 
racionálisabb működés biztosítása érdekében. 

 A magas kockázatú, illetve a közepesen kockázatos rendszerek, illetve folyamatok áttekintése. 



 

 
 

 Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszűntetése, 
kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, feltárása érdekében.  

 A külső és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések nyomon követése, az 
ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése. 

 A vezetés számára a működéssel kapcsolatos információk biztosítása (kedvező és kedvezőtlen 
tendenciákat egyaránt), jelezzen vissza a döntések végrehajtásáról.  

 A magyarországi és nemzetközi belső ellenőrzési standardok, és a belső ellenőrzési kézikönyvben 
foglaltak szerinti tanácsadási tevékenység végzése. 

 

 

A belső kontrollrendszer általános értékelése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § 
(3)-(4) bekezdései a jegyzőt jelölik meg mint a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerének 
működtetéséért felelős személyt. 

 

Az önkormányzatok és költségvetési szervei kialakítják és folyamatosan működtetik a szervezetek belső 
kontrollrendszerét, azon belül a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (a 
továbbiakban: FEUVE). A kialakult kontrollmechanizmusok működnek, a szabályzatokban megjelennek. Az 
eddig lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai alapján azonban mindenképpen indokolt a kontrollrendszerek 
és szabályzatok felülvizsgálata, szükség esetén azok aktualizálása, módosítása a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. 

 

A belső ellenőrzés vizsgálja, elemzi és értékeli a belső kontrollrendszerek jogszabályoknak és 
szabályzatoknak való megfelelő kiépítését, gazdaságos, hatékony és eredményes működését. Ezen elemző, 
vizsgáló és értékelő tevékenységet rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen végzi. A belső 
ellenőrzés a szervezeteknél azt vizsgálja, hogy egy adott hiba hol, miért következhetett be, a rendszerben 
hol vannak a gyenge pontok. Tanácsadási jelleggel segítséget nyújt. A hibák felfedésével a cél elsősorban a 
további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat megszűntetése. 

A FEUVE rendszer működését az önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek minden évben felül kell 
vizsgálni, értékelni kell, és amennyiben szükséges változtatásokat kell végrehajtani. Igazodni kell a 
szabályosság és szabályozottság fenntartásának érdekében a változó jogszabályi előírásokhoz, ezeket be 
kell építeni az ellenőrzési rendszerbe. 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 1. melléklete 
szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, mely 
nyilatkozatot az éves költségvetési beszámoló benyújtásával párhuzamosan kell megtenni.  

 

Fel kell hívni a költségvetési szervek vezetőinek és a gazdasági vezetőinek a figyelmét a belső 
kontrollrendszer témakörében a Bkr. 12. §-a alapján rendszeresen teljesítendő továbbképzési 
kötelezettségre. 



 

 
 

 

 

A kockázati tényezők és értékelésük 

A kockázati tényezők értékelése „kockázatelemzés” alapján történik. A kockázatelemzés minden évben 
elkészítésre, átértékelésre kerül, melynek során a főbb folyamatok, a kockázati tényezők és a 
hozzárendelhető ellenőrzési pontok meghatározásra kerültek. A magas kockázatot mutató folyamatok a 
következő év(ek) éves ellenőrzési terveiben elsődlegesen szerepelnek, majd a közepes kockázatú 
folyamatok kerülnek figyelembe vételre. A következő években végrehajtásra kerülő ellenőrzések 
tapasztalatai alapján a folyamatok átértékelésre kerülnek, a megállapítások tükrében. 

 

Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, ami 
befolyásolhatja a szervezet működését, a célok elérését. Minden kockázatnak két lényeges jellemzője van: 

 a bekövetkezésének valószínűsége, 

 a bekövetkezés hatása. 
 

Kockázati tényezők, melyek hosszú és rövid távon egyaránt befolyásolhatják a célkitűzések elérését: 

 jogszabályi változások hatása, jogszabályi változások folyamatos nyomon követése, a szabályzatok 
megfelelő aktualizálása; 

 bevételek realizálhatósági szintje, egyre csökkenő központi támogatás jut a feladatok ellátásához; 

 pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai, a halmozott statisztikai jelentések, az 
elektronikus, valamint papír alapú adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok; 

 szervezeti változások hatásai *a feladatok ellátásának, megosztásának és megszervezésének 
korlátai+; 

 személyi változások hatásai *a humán erőforrás rendelkezésére állásának korlátai, a szakemberek 
hiánya, a személyi feltételek romlása, a szakmai állomány csökkenése, a feladatok 
összevonása/koncentrációja, ügyintézők túlterheltsége+; 

 kontrolltevékenységek működése *FEUVE, a rendszeres ellenőrzés hiánya+; 

 belső szabályozás komplexitása 
 

 

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv 

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztések célja, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai gyakorlata 
kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel szemben támasztott szakmai követelményeket. A belső ellenőrrel 
szemben elvárás a továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos felkészülés, illetve a felkészültség az 
ellenőrizendő tárgykörökben.  

A belső ellenőrzés által alkalmazott módszertant folyamatosan fejleszteni kell a tevékenység minőségének 
javítása érdekében.  

A belső ellenőrzésnek törekednie kell a hatékony és eredményes működésre, mely az önkormányzatok és 
a hozzá tartozó intézmények/szervezetek számára értéket ad és javítja a működésüket. 



 

 
 

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve a szabályzatokban előírtaknak mind magasabb szinten 
történő megfelelése. Törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére.  

 

A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni: 

 az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerését, fokozatos bevezetését, 
alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazását; 

 a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység hangsúlyát a 
szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni. 

 

 

A Bkr. 24. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőr kötelesek a már megszerzett ismereteit 
naprakészen tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ennek 
érdekében kétévente köteles szakmai továbbképzéseken részt venni, és külön jogszabályban előírt 
esetekben vizsgát tenni.  

 

Belső ellenőri létszám, képzettség, tárgyi és információs igény 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnál a belső ellenőri feladatokat egy fő függetlenített, 
főállású belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja el.  

A belső ellenőre a 370/2011. (XII.31) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés a) pont előírásainak megfelelő 
szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik *közgazdász-főiskolai diploma (SZE-JGK); 
igazgatásszervező-főiskolai diploma (BCE-KIK)].  

A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 24. § (2) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal ugyancsak 
rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól). 

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen  
(ÁBPE-I) a belső ellenőr már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg nyilvántartásba vétele 
is (regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015. években a fentiekben említett rendelet előírásainak 
megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett. 

 

Tárgyi és információs igény 

A belső ellenőr rendelkezésére áll egy zárható irodahelyiség *a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatalban, ahol a személyügyi ügyintézővel dolgozik egy irodában+. Zárható szekrények a belső ellenőrzési 
iratok tárolásához szintén rendelkezésre állnak. A feladatok ellátásához laptop, nyomtató, fénymásoló, 
internet hozzáférés, vezetékes telefon, jogtár-használat is biztosított.  

A helyszíni ellenőrzésekhez lehetőség van a hivatali gépkocsi igénylésére, illetve saját gépjármű-használat 
költségeinek megtérítésére.  

Lehetőség van a feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek beszerzésére.  



 

 
 

A Saldo klubtagság keretében szakkönyveket, szakmai folyóiratokat, előadásokon való részvételt, 
tanácsadást biztosítanak önkormányzati területre vonatkozóan *mindezzel is követve az aktuális témákat+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
 

 

A 2018. évi belső ellenőrzési terv  

Módosított 

 

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2018. 03. 01 – 2018. 12. 31.) 



 

 
 

Naptári napok száma: 306 nap 

szombat, vasárnap  88 nap 

fizetett ünnepek  10 nap 

Munkanapok száma: 208 nap 

betegség, egyéb  10 nap 

továbbképzés, beszámolók  20 nap 

stratégiai ellenőrzési terv 2019-2022. 26 nap 

2019. évi éves ellenőrzési terv 15 nap 

Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata 20 nap 

 

 Revizori napok száma:       117 nap 

Revizori létszám: 1 fő 

 1 fő belső ellenőr (egyben a belső ellenőrzési vezető) 

Éves szinten rendelkezésre álló revizori munkanapok száma: 

1 fő x 117 nap = 117 revizori nap 

 

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: 117 nap 

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (15 %): -18 nap 

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 99 nap 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

3. számú melléklet 
 

 

Kockázatelemzés kritérium mátrix 

Módosított 

 

Ellenőrizendő 
folyamatok 

Kockázatelemzés 

Célra gyakorolt 
hatása 

[magas(5) – 
közepes (3) – 
alacsony (1)] 

 

Bekövetkezésének 
valószínűsége 

[magas (5) – közepes 
(3) – alacsony (1)] 

Pont 

1. Közbeszerzési eljárások 
ellenőrzése (Szentgotthárd 
Város Önkormányzata) 

5 3 15 

2. Nem kötelező 
önkormányzati feladatok 
ellátásának vizsgálata 
(Szentgotthárd Város 
Önkormányzata) 

4 3 12 

3. Iratkezelés rendjének 
ellenőrzése (Alsószölnök, 
Felsőszölnök, Szakonyfalu, 
Orfalu, Kétvölgy Községi 
Önkormányzatok 
(Alsószölnöki Közös 
Önkormányzati Hivatal) 

4 3 12 

4. A nemzetiségi 
önkormányzatok 
gazdálkodásának 
ellenőrzése (Rönök Német 
Nemezetiségi 
Önkormányzat, 
Vasszentmihály Nemzetiségi 
Önkormányzat (Rátóti Közös 
Önkormányzati Hivatal)  

4 3 12 



 

 
 

5. Leltározás, selejtezés és a 
tárgyi eszközök 
beszerzésének, használatba 
vételének, nyilvántartásának 
ellenőrzése (Csörötnek, 
Magyarlak, Kondorfa 
(Csörötneki Közös 
Önkormányzati Hivatal) 

3 3 9 

6. Humán erőforrás 
gazdálkodás szabályozása 
(engedélyezett létszám, 
végzettségek, juttatások) 

(Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás 
Intézménye - SZEOB) 

4 3 12 

7. Utóellenőrzés a  
2017. évi ellenőrzésekből 
(Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás 
települései) 

3 3 9 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2018. 

MÓDOSÍTOTT 

Sor- 
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés  
tárgya 

Az ellenőrzés célja,  
módszerei, ellenőrizendő 
időszak 

Azonosított kockázati  
tényezők 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzés 
tervezett  
ütemezése 

Az 
ellenőrzésre  
fordítandó  
kapacitás  
(ellenőri 
nap) 
 

1. Szentgotthárd 
Város  
Önkormányzata 

Közbeszerzési 
eljárások  
ellenőrzése 2017. évre 

Célja: a közbeszerzésekre 
vonatkozó előírások teljes 
körűen betartásra kerüljenek, 
megfelelő kontrollfolyamatok 
működjenek, az ellenőrzések 
által feltárt hiányosságok 
megszüntetése 
Ellenőrizendő időszak: 2017. év 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

● jogi szabályozás 
változása 
● vonatkozó jogszabály 
előírásainak figyelmen kívül 
hagyása 
● adatszolgáltatások nem 
teljesítése, illetve nem 
pontos teljesítése 
● a beszerzések, 
beruházások nem 
szabályszerű bonyolítása 
● a források gazdaságtalan, 
szabálytalan felhasználása 

rendszer- 
ellenőrzés 

2018. év 
II. negyedév 

12 nap 

2. Szentgotthárd 
Város 
Önkormányzata 

Nem kötelező 
önkormányzati 
feladatok ellátásának 
vizsgálata 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a feladatok ellátása 
hatékony-e 
Ellenőrizendő időszak: 2017. év 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

● vonatkozó jogszabályok 
előírásainak be nem tartása 
● a jóváhagyott 
előirányzatoktól való 
eltérés 
 

teljesítmény 
ellenőrzés 

2018. év II. 
negyedév 

15 nap 

3. Alsószölnök, 
Felsőszölnök, 

Iratkezelés rendjének 
ellenőrzése 

Célja: előírások betartásának 
megvalósulása 

● iratkezelés rendjéről 
belső szabályzat nem 

rendszerellenőrzés 2018. év 
III. negyed év 

10 nap 
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Szakonyfalu, 
Orfalu, Kétvölgy 
Községi 
Önkormányzatok 
(Alsószölnöki Közös 
Önkormányzati 
Hivatal) 

Ellenőrizendő időszak: 2016 - 
2017. év 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

készült 
● vonatkozó 
jogszabályok/belső 
szabályzatok előírásainak 
be nem tartása 
● iratkezelési folyamatok 
eljárásrendje nem teljes 
körűen került 
szabályozásra 

4. Német 
Nemezetiségi 
Önkormányzat  
Rönök, 
Nemzetiségi 
Önkormányzat  
Vasszentmihály 
(Rátóti Közös 
Önkormányzati 
Hivatal) 

A nemzetiségi 
önkormányzatok 
gazdálkodásának 
ellenőrzése 

Célja: a gazdálkodás során 
betartották-e a 
vonatkozó jogszabályi 
előírásokat 
Ellenőrizendő időszak:2015-
2016.év  
Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

●  gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 
nemmegfelelő 
szabályozása  
● a jóváhagyott 
előirányzatoktól való 
eltérés 
● bevételek nem 
szabályszerű teljesítése 
● a gazdálkodáshoz 
kapcsolódó feladatok nem 
szabályszerű hatékony 
ellátása 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2018. év 
III. negyedév 

10 nap 

5. Csörötnek, 
Magyarlak, 
Kondorfa 
(Csörötneki Közös 
Önkormányzati 
Hivatal) 

Leltározás, selejtezés 
és a tárgyi eszközök 
beszerzésének, 
használatba vételének, 
nyilvántartásának 
ellenőrzése 

Célja: előírások betartásának 
megvalósulása 
Ellenőrizendő időszak:2016-
2017.év  
Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

● jogi szabályozás 
változása 
● nem megfelelő belső 
szabályozottság 
● nem megfelelő 
dokumentáltság/nyilvánta
rtás 
● selejtezések nem kellő 
indokoltsága 
● indokolatlan, nem 
szabályszerű TE 

rendszerellenőrzés 2018. év 
III. negyedév 
. 

12 nap 
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Szentgotthárd, 2018. március 12. 

 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

 

                      _____________________________ ________________________ 

 Kern Henrietta Dr. Dancsecs Zsolt 

                            mb. belső ellenőrzési vezető              jegyző 

beszerzések 
● mérleg valódiságának 
nem megfelelő biztosítása 

6. Szentgotthárd és 
Térsége 
Önkormányzati 
Társulás 
Intézménye - 
SZEOB 

Humán erőforrás 
gazdálkodás 
szabályozása 
(engedélyezett 
létszám, végzettségek, 
juttatások) 

Célja: az engedélyezett létszám 
ellenőrzése 
Ellenőrizendő időszak:2016-
2017.év  
Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

● vonatkozó 
jogszabályok/belső 
szabályzatok előírásainak 
be nem tartása 
● humán erőforrás nem 
megfelelő kihasználtsága 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2018. év 
IV. negyedév 
 
 

20 nap 

7. Szentgotthárd és 
Térsége 
Önkormányzati 
Társulás települései 

Utóellenőrzés a  
2017. évi 
ellenőrzésekből 

Célja: 2017. évben lefolytatott 
ellenőrzések megállapításainak 
felhasználása, hasznosulása  
Ellenőrizendő időszak: 2017. év 
Módszere: a konkrét ellenőrzési 
programban meghatározott 

● az ellenőrzések során  
feltárt hiányosságok, 
javaslatok az idő folyamán 
nem valósultak meg 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2018. év 
IV. negyedév  

20 nap 
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Tárgy: SZEOB Játékvár Óvoda kérelme a 11. csoport személyi és 

tárgyi feltételeinek biztosításához  
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Társulási Tanács 2018. május 31-i ülésére 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt 

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

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézménye az elmúlt években 

született gyermeklétszámok ismeretében már a 2018. évi költségvetés tervezésekor 

kérelmezte a szentgotthárdi Játékvár Óvodában a 11. óvodai csoport megnyitását 2018. 

szeptember 1. időponttól.  A szentgotthárdi képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor a 

témában nem hozott döntést, utalva arra, hogy a beíratáskor a tényleges létszámok 

ismeretében dönt majd a kérelem ügyében és tesz javaslatot a fenntartó Társulási Tanácsnak. 

 

ELŐZMÉNY: 

 

A SZEOB Játékvár Óvodája 2014. decemberében – az ésszerű működtetés céljából - 1 óvodai 

csoport működtetésének átmeneti felfüggesztését/megszüntetését kezdeményezte. A 

Képviselő-testület javaslatára a fenntartó Társulási Tanács 1 óvodai csoport megszüntetését 

fogadta el akkor, a férőhely számot viszont változatlanul 240 főben határozta meg. (Jelenleg 

is ez a férőhely szerepel az intézmény Alapító Okiratában.) 

Tehát 2015. szeptember 1. időponttól 10 óvodai csoport működött a Játékvár Óvodában. 

Ugyanezen időponttól a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. kötelezővé teszi az 

adott év augusztus 31-ig 3.életévét betöltött gyermek felvételét az óvodába. 

A születési statisztikákat figyelve az már évek óta látszott, hogy a született gyermekek száma 

néhány éven keresztül a korábbinál lényegesen magasabb lett, így sejthető volt, hogy amikor 

ez a korosztály eléri az óvodás kort, akkor ez ismételten akár újabb csoport indítását is 

indukálhatja. Az intézmény megkérte az elmúlt évek születési adatait, melyből megállapítható 

hogy 2014-ben 68, 2015-ben 73 és 2016-ban 90 kisgyermek született. Ezek csak 

szentgotthárdi adatok, minden évben van összesen 10-15 kisgyermek a környező 

településekről is, illetve az adott nevelési évben 5-10 gyermek családjával városunkba 

költözik, tehát ez is befolyásolhatja az óvodai létszámot 

 

JELEN: 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

20.§(1) bek. alapján az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20. és május 20. között kerül sor. 

Ezt figyelembe véve Szentgotthárdon 2018. április 23-án és 24-én volt a beíratás a SZEOB 

Játékvár Óvodájában. Az intézményegység-vezető tájékoztatása alapján az idei létszámok az 

alábbiak szerint alakulnak: 

- férőhelyszám jelenleg:    240 fő 

- jelenlegi létszám:                   229 fő 

- iskolába felvételt nyert:           50 fő 

- óvodában marad:                   179 fő 

- most beíratott:       75 fő 

- várható óvodaköteles 
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  Alsószölnökről       4 fő 

- összesen    258 fő 

 

A beíratási napokon 75 kisgyermek szülője kérte az óvodai felvételt, azaz az össz. létszám 

254 fő. ( A már jelenleg ismert szakértői vélemények alapján 5 fő az SNI-s létszám).  

 

Időközben a Társulási Tanács ülésén Alsószölnök Község Önkormányzat polgármestere 

jelezte, hogy a község óvodája 2018. augusztus 31. időponttal bezár, így Alsószölnökről 

további 4 kisgyermek várható. Tehát valós a létszám 258 fő –> a jelenlegi Alapító Okiratban 

az engedélyezett férőhelyek száma pedig csak 240 fő. 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. melléklete meghatározza az óvodai csoportok 

minimum (13), átlag (20) és maximum (25) létszámát. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC tv. 25.§ (7) bek alapján „Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi 

csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a 

fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított 

osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, 

tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.” 

Figyelembe kell venni viszont továbbá a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 162.§ (7) bek. 

foglaltakat is, miszerint a „(7) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben 

felsorolt helyiségekre előírt követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, 

kialakítására vonatkozó nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, 

továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai 

csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m2/fő.” Jelenleg 2 db 40 m²-es és 8 

db 50 m²-es a csoportszobák alapterülete. A 11. csoport szintén 40 m²-es, tehát maximum 20 

fő befogadására alkalmas. 

A plusz csoport engedélyezésével a nevelési év indításánál még nem kell átlépni a max. 

létszámot (25 fő/csoport), de az alábbiakban vázolt bölcsődei jelentkezések és a nevelési év 

közben ideköltöző óvodaköteles gyermekek felvétele ezt nagy valószínűséggel indokolni 

fogja. 

 

Mivel a SZEOB közös igazgatású köznevelési intézmény 1 óvodai intézményegységgel (12 

csoporttal – 10 Szentgotthárd, 1 Magyarlak, 1 Csörötnek) és 1 bölcsődei intézményegységgel 

(5 csoport) működik, ezért fontos a Tótágas Bölcsődébe jelentkezett gyermeklétszámot is 

figyelni. 

A bölcsődében 35 fő marad, ehhez a „bölcsődei előjegyzést” kezdeményeztünk az óvodai 

beíratás időpontjában, ahol 41 főt írtak be, így 76 kisgyermek venné igénybe a bölcsődei 

ellátást – a 76 főből viszont 6 fő az óvodai beírt listában is szerepelt, ezért itt nem  számoltak 

ezen gyermekkel, így 70 fő van az engedélyezett 68 férőhelyre. (Itt kell megjegyezni, hogy 

további 9 fő jelezte, hogy szeretné bölcsődébe adni gyermekét.)  

A 70 főből további 5 főt javasol a bölcsőde vezetője az óvodába, hogy min. 3 üres férőhelye 

maradjon az év közben bölcsődei ellátást igénylők számára is. Ugyanis a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. ( IV. 30.) NM r. 46. § (1) bek 

alapján : „A bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető, 

gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 

b)
 * 

 sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket is 

nevelnek, gondoznak. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800015.NM#lbj155idbb75
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(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizennégy 

gyermek nevelhető, gondozható.” 

 

Az óvoda vizsgálta azt is, hogy a beírt gyermekek közül hány fő nem szentgotthárdi lakos. A 

beíratott gyermekek közül 11 gyermek nem rendelkezik szentgotthárdi lakcímmel, de 

életvitelszerűen Szentgotthárdon él albérletben (a bérbeadó sok esetben nem engedi 

bejelentkezni még tartózkodási helyre sem), vagy a gyermek szülője Szentgotthárdon/ 

Ausztriában dolgozik. Ez a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 49.§ (2)-(3) bek-ben 

foglaltak alapján, miszerint: „(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 

átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. … 

(3)
 * 

 A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 

nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 

életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító 

óvoda).” 

 

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK: 

 

A 11. csoport indításának személyi feltételei -> 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely 

engedélyezése augusztus 15. időponttól. 

Tárgyi feltétel: a csoportszoba rendelkezésre áll, kisebb karbantartási munkával használatba 

lehet ismét venni (tisztasági meszelés, padlózat felújítás, mosdóban kisebb korszerűsítés, 

ágyneműk beszerzése).  

Ismerve a pénzügyi helyzetet, sajnos az intézmény 2018-as költségvetésében nem áll 

rendelkezésre a 11. csoport indításához fedezet, de a 2017. évben keletkezett bér-és járulék 

maradvány fedezetet biztosíthat a 11. csoport indításának 2018. évi költségeire 

 

ELŐRETEKINTÉS: 

 

A gyermeklétszámok ismeretében a 11. csoport csak átmenetileg – 3-4 évig - fog működni, 

azt követően valószínűleg ismét kérik a megszüntetését, alkalmazott munkaviszonyát emiatt 

viszont nem kell megszüntetni, mert nyugdíjazás miatt több óvónőnek is megszűnik 

időközben a munkaviszonya. 

 

A 11. csoport engedélyezése az intézményi alapdokumentum – Alapító Okirat – módosítását 

is jelenti, azaz intézményi átszervezés a köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 4.§ 11. pontja 

alapján „ intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, 

szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének 

módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont 

érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges”. Tehát a 

csoportszám és férőhelyszám módosulása miatt a dokumentumok módosításait a törzskönyvi 

nyilvántartásba is be kell jegyezni (2 sz. melléklet). 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§ (3) bek alapján:  

 „(3) A fenntartó a köznevelési intézmény b) átszervezésével összefüggő döntése vagy 

véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.  

(4)
 * 

 A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:  

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

c) a szülői szervezet, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj265idb609
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj457idb609
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e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 

egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett 

országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.” 

A Játékvár Óvoda az előterjesztés készítéséig beszerezte az alkalmazotti közösség, a szülői 

közösség, valamint a szlovén és német nemzetiségi önkormányzat véleményét (3. sz. 

melléklet).  

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

Az előterjesztett kérelem indoka a gyermekek születésszámának megemelkedése illetve 

az, hogy az óvodai létszámokat, a gyermekek elhelyezésénél előírt egy gyermekre jutó 

alapterületet szabályozó rendelkezéseket be kell tartani. Az előírásoknak meg kell felelni, 

azok be nem tartása következményekkel járhat. Mivel kisgyermekekről van szó, erre 

fokozottan érdemes figyelni. 

 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

E feltételek részben állnak rendelkezésre: az újabb termet fel kell újítani, a még hiányzó 

felszerelést be kell szerezni, a személyi feltételeket ezután kell megteremteni. A pénzügyi 

feltételek végül is az előterjesztésben részletezettek szerint tulajdonképpen rendelkezésre 

állhatnak. Költségvetési helyzetünket látva természetesen tudjuk, hogy ennek a pénznek 

máshol is lenne helye, de a körülmények most úgy hozták, hogy prioritást kell kapnia a 

csoportindításnak.  

 

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Egy új csoport indítása több évre előrevetíti a több éves finanszírozási igényt. A 

finanszírozás feltételeit majd minden évben meg kell teremteni, ezen a területen a 

jelenlegi jogszabályi keretek között lehet csak gondolkodni.  Nem állíthatjuk, hogy nem 

lehetne esetleg más, a jelenleginél kedvezőbb finanszírozást is bevezetni, ehhez azonban 

jogszabályokat kellene változtatniuk az erre illetékes szervezeteknek.  

 

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Az új csoport bevezetésének kockázatai nincsenek, legfeljebb a finanszírozás folyamatos 

biztosítása jelenthet kockázatot.  

 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A jelenlegi keretek között az intézmény nem tudja biztosítani szabályos körülmények 

között a beiratkozott valamennyi gyermek ellátását.  

 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

A szükséges adminisztratív feladatok elvégzése, az alapító okirat módosítása, törzskönyvi 

nyilvántartásban átvezetés kezdeményezése, a költségvetés biztosításával kapcsolatos 

műveletek elvégzése, a változás folyamatos kontrollja. 

 

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

szíveskedjen.  
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Határozati javaslat: 

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelmét megismerte és a Játékvár Óvodába 

beíratott gyermeklétszám alapján hozzájárul/engedélyezi 2018. szeptember 1. időponttól a 

11. csoport újranyitását. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester/elnök 

      Varjuné Molnár Katalin igazgató 

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 11. csoport indításához biztosítja a szükséges 

személyi (2 óvónő és 1 dajka) és tárgyi feltételeket, amelynek fedezete a SZEOB Játékvár 

Óvoda 2017. évi bér-és járulék maradványa. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Huszár Gábor   polgármester/elnök 

                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

     Varjuné Molnár Katalin igazgató 

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvoda 11. csoportjának indításához az 

intézményi létszámot 3 fővel megemeli 2018. augusztus 16. időponttal, így az intézményi 

összlétszáma 61 főről 64 főre emelkedik. 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor polgármester / elnök 

      Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

                 Varjuné Molnár Katalin igazgató 

 

4./ A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Szentgotthárd és 

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Módosító és Alapító Okiratát a 3. sz. Melléklet 

szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

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

 

Szentgotthárd, 2018. május 22. 

 

 

         Huszár Gábor 

                elnök 
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1.sz. Melléklet 
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2.sz. Melléklet 

 
Okirat száma:          /2018. 

Módosító okirat 

 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2017. július 14. napján  kiadott 
2801/2017.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§(2) bekezdése  alapján a  
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának …………….  számú 
határozatára figyelemmel  a következők szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító  Okirat 6.3. pont  1. sora az alábbira módosul: 

 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája 

11 csoport 260 

 
 
Jelen módosító okiratot 2018. szeptember 01. napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2018. ………. 
 
 
 
 

P.H. 

Huszár Gábor  elnök 
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Okirat száma: ……………../2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített  
Óvodák és Bölcsőde  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1.A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

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

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

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca.16. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.04.01. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése:Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  
2.2.2. székhelye:9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Városi Óvoda 9970  Szentgotthárd, Kossuth L. utca. 14. 

2 Tapsifüles Óvoda 9952  Gasztony , Fő utca 20. 
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3 Kerekerdő  Óvoda  9954 Rönök, Petőfi S. utca 16. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
3.1.2. székhelye:       9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése:Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  
3.2.2. székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai  nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az óvodai nevelés; a nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése ( székhelyen 1-1 óvodai 
csoportban  szlovén és német, a Csillagvirág  Tagóvodában  kizárólag magyar nyelven roma 
óvodai nevelés ); a kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és halmozottan 
hátrányos  helyzetű gyermekek óvodai nevelése; hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek óvodai fejlesztő program szerinti  nevelése a Csillagvirág Tagóvodában ( fejlesztő 
nevelés ); sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása ( mozgásszervi,  
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem –vagy 
magatartásszabályozási zavarral küzd ) 

 
A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátása, melyet meghatározó jogszabályok - az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről – alapján lát el. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

8 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés,  ellátás szakmai feladatai 

9 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

11 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

12 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

13 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

14 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Szentgotthárdi  kistérség közigazgatási  területe. A  felvételnél a Szentgotthárdi székhely  óvoda 
és a bölcsődei ellátás esetében elsősorban  a Szentgotthárdon , a tagóvodák esetében elsősorban  
az adott  tagóvoda  településén  lakóhellyel  vagy tartózkodási hellyel  rendelkező  gyermeket 
kell  felvenni az intézménybe,  azt követően pedig a maximális  férőhely erejéig a kistérségi 
igényeket is kielégíti az intézmény. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
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Az intézményvezetőjét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa 
nyilvános pályázat útján  bízza meg határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992, 
évi XXXIII. törvény 23.§ alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.            

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti  jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  

törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

3 megbízási jogviszony 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 

4 

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

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 
6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai 
intézményegységgel, és egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési 
tevékenységet ellátó bölcsődei egységgel. 

 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény  4.§  1. a.) óvodai nevelés, b.) nemzetiséghez tartozók óvodai 
nevelése, r.) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai  nevelése és iskolai  nevelése-oktatása. 

 
6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A vonatkozó jogszabályok szerint a   
           gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Szentgotthárdi Közös  
           Önkormányzati Hivatal  ( 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. ) látja el  
           az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési  megállapodás alapján. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 



 

 
32 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág Tagóvodája 

9962 Csörötnek , Vasúti utca 16. 

2 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Micimackó Tagóvodája 

9963 Magyarlak, Temető utca 1. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde  Játékvár Óvodája  

11 csoport 260 

2 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág Tagóvodája 

1 csoport 25 

3 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Micimackó Tagóvodája 

1 csoport 25 

4 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje 

5 csoport 68 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

9970 Szentgotthárd , Kossuth L. 
utca. 14. 

1034/2 Szentgotthárd 
Város 
Önkormányzata 

óvodai 
nevelés 

2 

9963 Magyarlak , Temető utca. 1. 500/3 Magyarlak 
Község 
Önkormányzata 

óvodai 
nevelés 

3 

9962  Csörötnek,  Vasút utca. 16. 455/1 Csörötnek 
Község  
Önkormányzata 

óvodai 
nevelés 
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3.sz. Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


