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Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi 

beszámolója 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89.§-ában foglaltak szerint 

elkészítettük Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének 

számszaki beszámolóját, mely a 2018. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül 

bemutatásra. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése 

alapján a Társulási Tanács elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig 

terjeszti a Társulási Tanács elé zárszámadás tervezetét.  

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a 

Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni a Társulás összes bevételét, kiadását, 

pénzeszközének változását; a Társulás összevont költségvetési mérlegét, adósság állományát; 

vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban 

és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.  

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az 

irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - 

szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.” 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (5) bekezdése szerint az 

államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító 

szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható 

összegéről.  

 

A)     Társulási feladatellátás általános értékelése 

B)     Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi számviteli beszámolójának 

értékelése 

C)     Intézmények 2018. évi gazdálkodásának elemzése 

 

 

A. A TÁRSULÁSI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 

 

A Társulás 2018. évi tevékenységében a Társulás törekedett a hatékony működésre, a 

kialakított közszolgáltatási feladatellátásokat takarékos gazdálkodással biztosította a közös 

érdekek alapján. A Társulás 2018. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta a Társulási 

megállapodásban vállalt feladatokat: 

- köznevelési feladat: óvodai nevelés 

- szociális alapszolgáltatások közül:  

 családsegítés,  

 házi segítségnyújtás,  

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

 támogató szolgálat 

 közösségi pszichiátria 
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- gyermekjóléti szolgáltatás 

- belső ellenőrzés 

A Társulás intézményfenntartóként és szervező tevékenységével egyaránt végzett 

közszolgáltatásokat az elmúlt évben. Jelenleg az alábbi intézmények közvetlen fenntartója a 

Társulás: 

 

 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde, benne: 

- Tótágas Bölcsőde intézményegység 

- Egyesített Óvodák intézményegység, azon belül: 

 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd) 

 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak) 

 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek) 

 Városi Gondozási Központ 

 Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

Köznevelési feladat ellátása: 

Ennek keretében az óvodai nevelést látja el a Társulás. A Társulás e feladatot a fenntartása 

alatt lévő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde keretein belül látta el.  

 

Szociális alapszolgáltatási feladatok: 
A szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, a támogató szolgálatot és a közösségi ellátást a Városi Gondozási Központ 

intézmény biztosítja, kistérségi működési területtel.  

A családsegítést szintén a kistérséghez tartozó valamennyi településen ellátja a Társulás 

intézménye, a Család- és Gyermekjóléti Központ. 

 

Gyermekjóléti alapellátási feladatok: 

A gyermekjóléti ellátást, valamint a bölcsődei ellátást biztosítja a Társulás valamennyi 

település számára intézmény fenntartásával (Család- és Gyermekjóléti Központ, SZEOB 

Tótágas Bölcsőde). 

 

Belső ellenőrzés: 

A Társulás saját feladatellátásban látta el a belső ellenőrzési feladatokat, a végrehajtást a 

munkaszervezetbe (Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd) integrálva egy fő belső 

ellenőr foglalkoztatásával.  

 

Éves belső ellenőrzési jelentés 

A 2018. évi Éves ellenőrzési jelentés a jelen előterjesztés 13. számú mellékleteként olvasható. 

A mellékletben szereplő jelentés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-ában előírtak 

szerinti éves ellenőrzési jelentés – melynek elfogadását javasoljuk Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa számára.  

 

B. / A TÁRSULÁS 2018. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJÁNAK 

ÉRTÉKELÉSE 

 

 

 

 Bevételi források és azok teljesítése 

 

Költségvetés módosított előirányzata: 587 114 287Ft 
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Teljesítés            577 849 393Ft 

Teljesítés %  98,4 % 

Központilag szabályozott bevételeket Szentgotthárd Város Önkormányzata kapta. 

   

Működési bevételek:    

- Intézményi működési bevételek 45 708 574 Ft 

A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó, valamint szociális szolgáltatást nyújtó 

intézmény térítési díj bevételéből származik. 

A bevételi teljesítés 90,9%. 

    

Támogatásértékű bevételek: 463 814 667 Ft 

 

-  Működési célú támogatásértékű bevétel: 463 814 667 Ft 

- Felhalmozási célú támogatásértékű bev.:      3 942 451 Ft 

-Előző évi visszatérülések:    25 868 800 Ft 

Működési célú átvett peszk:                     0 Ft 

- Pénzforgalom nélküli bevételek:             38 514 901 Ft 

 

 Kiadások alakulása 

 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előir. 

Teljesítés Teljesítés 

% 

Összes kiadás 539 753 978 587 114 286  538 707 252 91,8 

Összes kiadásból: 

- működési kiadás + 

tartalék+pmaradv 

 

538 063 978 

 

573 395 022 

 

537 755 402 

 

93,8 

Megoszlási arány % 99,7 97,7 99,8  

Beruházás + felújítás 1 690 000 13 719 264 951 850 6,9 

Megoszlási arány % 0,3 2,3 02  

  

Működési kiadások (e/Ft) 

 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előir. 

Teljesítés Teljesítés  

 

-személyi juttatás 

-munkaadót terhelő 

járulék 

 

350 471 402  

76 845 078  

 

 

348 516 604 

76 303 799 

 

 

346 167 606 

75 930 157 

 

99,3 

 

99,5 

Személyi jutt. + 

munkaadót terh. jár. 

megoszlás % 

79,4 74,1 78,5  

Dologi kiadás 102 504 000 97 627 644 86 749 298  

 

 

Dologi kiadás megoszlás 

% 

19 17 16,1  

Tám.ért.műk. támogatás 2 430 000 28 908 341 28 908 341 100 

Tám.ért.műk. tám. 

megoszl. % 

1,6 8,9 5,4  
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A Társulási költségvetés összkiadásainak teljesítése 91,8% ezen belül a működési kiadások 

teljesítése 93,8%. 

 

 A Társulás vagyonának alakulása 

 

Vagyonmérleg adatok 2018. 

Év 

Nyitó állomány Záró 

állomány 

          Változás 

növekedés      csökkenés        

Eszközök: 

A Befektetett eszközök: 

 

 

 

 

  

A/I. Immateriális javak 134 942 88 543  46 399 

A/II/1.Ingatlanok 4 337 495 4 211 288   126 207 

 A/II/2.Gépek, berendezések, 

járművek 

15 646 667 11 636 284  4 010 383 

   A/II/4.Beruházások, felújítás     

   A/II/5.Tárgyi eszköz 

értékhelyesbítése 

    

A/II. Tárgyi eszközök össz. 19 984 162 15 847 572  4 136 590 

A)Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszk. Össz. 

20 119 104 15 936 115  4 182 989 

 C/III. Forintszámlák 38 615 087 39 142 141 527 054  

C/III/1 Kincstáron kívüli 

forintszámlák 

    

C. Pénzeszközök összesen 38 615 187 39 142 141 527 054  

D/I .Ktsv-i évben esedékes 

követelések 

1 632 960 4 667 371 3 034 411  

D/II. Ktsv-i évet követően 

esedékes követelések 

    

D/III.Követelés jellegű sajátos 

elsz. 

    

D) Követelések 1 632 960 4 667 371 3 034 411  

E) Egyéb sajátos eszközoldali 

elsz. 

854 000 1 017 000 163 000  

F) Aktív időbeli 

elhatárolások 

    

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 61 221 151 60 762 627  448 524 

G/I. Nemzeti vagyon 

induláskori értéke 

520 721 322 520 721 322   

G/II. Nemzeti vagyon 

változásai 

    

G/III. Egyéb eszközök 

induláskori értéke 

64 912 068 64 912 068   

G/IV. Felhalmozott eredmény -541 389 231 - 556 349 965  14 960 734 

G/V. Eszközök 

értékhelyesbítésének forrása 

    

G/VI. Mérleg szerinti 

eredmény 

-14 960 734 - 3 287 553 11 673 181  

G) Saját tőke 29 283 425 25 995 872  3 287 553 

H/I. Ktsv-i évben esedékes 

kötelezettségek 

    

H/II. Ktsv-i évet követően     
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esedékes kötelezettség 

H/III. Kötelezettség jellegű 

sajátos elszámolások 

    

H) Kötelezettségek     

J) Passzív időbeli 

elhatárolások 

31 837 540 34 766 755 2 929 215  

Források összesen 61 221 151 60 762 627  448 524 

  

Maradvány elszámolása 
A maradvány elszámolását elvégeztük a Társulásnál és az intézmények vonatkozásában. A 

kiadási megtakarításból jelentkező maradványból (számlaegyenleg) a rendező tételeket 

(forgalmi kiadás-bevétel) átvezettük. 

A maradvány egy része az elmaradt, későn fizetett települési intézmény finanszírozásokból 

tevődik össze, a Társulási pénzmaradvány teljes egésze kötelezettséggel terhelt, hisz a 

székhely önkormányzatot illeti. Szintén itt jelentkezik az intézmények forgalmi tételeinek 

összege, melyet javasolunk az intézmények részére visszapótolni. 

 

A Társulás maradványa az alábbiak szerint alakul: 

Összes maradvány:   39 142 141 Ft 

Intézmény pénzkészlet 

2018.decem

ber 31-én 

elvonás  

önk.tám.csö

kk.fel elm 

felhasznál

ható 

pénzmarad

vány 

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde 

   

Játékvár Óvoda 2 182 953  2 182 953 

Tótágas Bölcsőde 561 481  561 481 

Micimackó Tagóvoda 661 299  661 299 

Csillagvirág Tagóvoda 3 709 261  3 709 261 

Városi Gondozási Központ 9 679 068  9 679 068 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3 380 161  3 380 161 

Társulás 18 967 918  18 967 918 

 

A Társulás 2018. évi gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a saját bevételek és az 

államtól kapott támogatások biztosították az intézmények és a társulási feladatok működését. 

A Társulásnak 2018. december 31-én hitelállománya nem volt. A rendelkezésünkre bocsátott 

támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni – figyelembe véve a 

jogszabályokat -, ugyanakkor a községi tagönkormányzatok általi alulfinanszírozás, illetve 

december utolsó napi utalása miatt 20.500.000,- Ft intézményi költségvetési összeg került 

zárolásra. Szentgotthárd Város Önkormányzata a teljes támogatási összeget befizette és 

zárolt összeggel együttesen tudtuk az intézmények működését finanszírozni.  

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a zárszámadást 

elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

 

I. / Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 63.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 

sz. határozatának végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik: 
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1) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás a 2018. évi költségvetésének  

- kiadási főösszegét 587 114 286 Ft-ban, azaz ötszáznyolcvanhétmillió-

egyszáztizennégyezer-kettőszáznyolcvanhat forintban, 

- bevételi főösszegét 587 114 286 Ft-ban, azaz ötszáznyolcvanhétmillió-

egyszáztizennégyezer-kettőszáznyolcvanhat forintban állapítja meg. 

 

2) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadásáról az összevont 

mérlegadatait az 1-2. melléklet tartalmazza. 

 

3)  A 2018. évi költségvetés bevételei az alábbiak:   

 eredeti bevételi előirányzat:      539 753 978  Ft, 

 módosított bevételi előirányzat: 587 114 286  Ft, 

 bevételi teljesítés:        577 849 393 Ft.  

          

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

e/Ft 

Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Működési bevételek 45 966 000 50 306 096 45 708 574 

Felhalmozási 

bevételek 

1 690 000 4 425 813 3 942 451 

Támogatás értékű 

bevétel 

492 097 978 467 998 676 463 814 667 

Előző évi 

visszatérülés 

 25 868 800 25 868 800 

Pénzmaradvány  38 514 901 38 514 901 

 

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

 

6) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének kiadási 

főösszege: 

eredeti kiadási előirányzat:    539 753 978 Ft, 

módosított kiadási előirányzat: 587 114 286 Ft, 

kiadási teljesítés:     538 707 252 Ft.  

 

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

e/Ft 

Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 

Személyi juttatás 350 471 402 348 516 604 346 167 606 

Munkaadót terhelő jár. 76 845 178 76 303 799 75 930 157 

Dologi kiadások 102 504 000 97 627 644 86 749 298 

Ellátottak pénzbeni jutt.    

Tám.ért.műk. 

támogatás 

2 430 000 28 908 341 28 908 341 

Felhalmozási kiadás 1 690 000 13 719 264 951 850 

Felújítási kiadás    

Tartalék 5 813 498 22 038 634  

 

8) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.;2.;3.,4. mellékletek 

tartalmazzák. 
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9) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. december 31-i állapot szerinti 

vagyona a 7. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok 

alapján a következő: 

 

 Eszközök: 60 762 627 Ft 

 Források: 60 762 627 Ft. 

 

10) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi felhasználható 

pénzmaradványa: 

   

                 Összes felhasználható pénzmaradvány:  39 142 141 Ft  

 

11) A felhasználható pénzmaradvány Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

költségvetési szerveiként az 6. melléklet szerinti részletezettséggel az alábbi: 

 

Intézmény Felhasználható 

pénzmaradvány 

(e/Ft) 

működési 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 

Óvodák és Bölcsőde 

 

Játékvár Óvoda 2 182 953 

Tótágas Bőlcsőde 561 481 

Micimackó Tagóvoda 661 299 

Csillagvirág Tagóvoda 3 709 261 

Városi Gondozási Központ 901 654 

Család- és Gyermekjóléti Központ 3 380 161 

Társulás 18 967 918 

Pénzmaradvány összesen: 39 142 141 

 

12) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi vagyon kimutatása a 7. 

melléklet szerinti.  

13) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi létszámkerete a 8. melléklet 

szerinti.  

14) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi közvetett támogatásait a 9. 

melléklet, hitelteher bemutatását 10. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségeit a 

12. melléklet tartalmazza. 

15) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi pénzkészlet változásai a 11. 

melléklet szerinti. 

16) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2018. évi egyszerűsített beszámolóját 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak, 

megfelelően az államháztartás szervezetei közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint 

közzé kell tenni. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

 

17) Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi éves 

ellenőrzési jelentést az Előterjesztés 13. számú melléklete szerint megismerte, az abban 

leírtakat elfogadja. 

Határidő: közlésre azonnal 
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Felelős: a közlésért felelős Dr. Dancsecs Zsolt munkaszervezet vezető 

 

 

II./  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 14. sz. 

melléklet szerint elfogadja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal mint a Társulás 

munkaszervezete vezetőjének Nyilatkozatát az intézmény belső kontroll rendszerek 

szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

 

Szentgotthárd, 2019. március 18. 

 

         Huszár Gábor 

                                                                                                                  elnök 
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                       14. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

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

 

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

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

tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett 

költségvetési szervnél – Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás - gondoskodtam a 

belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

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

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

kiadásokat és bevételeket, 

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

és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a 

hazai és közösségi szabályoknak, 

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

vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő 

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni 

tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 

folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

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

eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és 

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

belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.  

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett 

változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek 

megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.  

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú 

munkavégzés lehetősége biztosított volt. 

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill. 

szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak. 

Kockázat értékelés: 

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves 

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

alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt. 

 Kontrolltevékenységek: 



 
11 

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket 

szerveztem, a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves 

kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú 

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

felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek 

következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi 

folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő 

dokumentáltság biztosítására. 

Információ és kommunikáció: 

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, 

vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, 

apparátusi értekezletek útján biztosítottam.  

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a 

gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.  

Monitoring: 

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

Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső 

ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes 

vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő 

feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és 

pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről. 

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá 

tartozó egység munkájáról.  

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs 

technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az 

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

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

feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, 

ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások 

kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, 

működtetését teremtik meg. 

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

tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – 

nem 

Kelt: Szentgotthárd, 2019. március 18 

P. H. 

 

              Dr. Dancsecs Zsolt  

        Jegyző- munkaszervezet vezető 
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Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

(SZEOB) Alapító Okirat módosítás iránti kérelem 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

 Társulási Tanács 2019. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Társulás fenntartásában működő Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz (1. sz. 

Melléklet.) 

 

Az intézmény két tagóvodájának címében változás történt. 

 a magyarlaki Micimackó Tagóvoda eddigi Temető út 1. címe a Magyarlak Község 

Önkormányzata határozata alapján Boldog Brenner János út 1. elnevezésre változott. 

 a csörötneki Csillagvirág Tagóvoda címének közterület jellegét pedig pontosítani 

szükséges, a pontos cím: Csörötnek, Vasúti út 16. 

 

Időközben változtak a kormányzati funkciók elnevezései és az ingatlanok vagyon feletti 

rendelkezés / használati jogát is pontosítani kell. 

A fentiek alapján a nevezett intézmény alapító okiratának módosítása szükséges. Mivel ezek a 

módosítások nem járnak intézményi átszervezéssel, ezért nem kell megvárni a július-

augusztusi időszakot, a módosítást most is el lehet végezni. 

A Magyar Államkincstárral előzetesen egyeztetett tartalmú módosító okiratot és a 

módosítással egybeszerkesztett alapító okiratot az előterjesztés 2. sz és 3. sz. mellékletei 

külön-külön tartalmazzák. 

 

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

módosított Alapító Okiratát jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Határozati  javaslat: 

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  elnök 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

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

Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2019. március 21.        

          Huszár Gábor elnök 
 



 
13 

 
1. sz. Melléklet 
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2.sz. Melléklet 

 

Okirat száma: Szt/ 1075-3/2019. 

Módosító okirat 
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2018. július 19. napján  kiadott 
Szt/1916-8/2018.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 …………/2019.  számú határozatára figyelemmel  a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az Alapító Okirat 4.4 pont 12. és 14. sorában a kormányzati funkció 
megnevezése az alábbira módosul: 

 

12. 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

14. 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézményben 
 

        2. Az Alapító Okirat 6.1.2. pontjában  a jogszabályi hivatkozások pontosítása: 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény 4.§ 1.1. óvodai nevelés, 1.2. nemzetiségekhez tartozók óvodai 
nevelése, 1. 21. a többi gyermekkel tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása. 

       3. Az Alapító okirat 6.2 pontjában a tagintézmények címe az alábbira módosul: 

6.2  A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 
tagintézmény megnevezése 

 
tagintézmény címe 

1  9962 Csörötnek, Vasúti út 16. 

2 
 9963 Magyarlak, Boldog Brenner 

János út 1. 
 

4. Az Alapító Okirat 6.4. pontjában a 2., 3. sorban  az ingatlan  címe módosul, 
valamint  

    a vagyon feletti  rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga oszlop 
szövegrész  

    pontosításra kerül az alábbiak szerint:  
 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 
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9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 
14. 

1034/2 Szentgotthárd 
Város 
Önkormányzata, 
vagyon 
használati joga 

óvodai 
nevelés 

9963 Magyarlak, Boldog Brenner János 
út 1. 

500/3 Magyarlak 
Község 
Önkormányzata, 
vagyon 
használati joga 

óvodai 
nevelés 

9962  Csörötnek, Vasúti út 16. 455/1 Csörötnek 
Község 
Önkormányzata, 
vagyon 
használati joga 

óvodai 
nevelés 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Szentgotthárd, 2019. ………. 
 
 

P.H. 

Huszár Gábor elnök 
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3.sz. Melléklet 

 

Okirat száma: Szt/1075-4/2019. 

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 bölcsődében és mini bölcsődében 
történő ellátása 

13 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 
nappali intézményében 

14 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító intézményben. 

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: 
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.  
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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. 1. óvodai nevelés, 1.2. nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelése, 1.21. 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): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Csillagvirág 
Tagóvodája 

9962 Csörötnek , Vasúti út 16. 

2 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített 
Óvodák és Bölcsőde Micimackó 
Tagóvodája 

9963 Magyarlak, Boldog Brenner János 
út 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 
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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 , 
vagyon 
használati joga 

óvodai 
nevelés 

2 

9963 Magyarlak , Boldog Brenner 
János út 1. 

500/3 Magyarlak 
Község 
Önkormányzata, 
vagyon 
használati joga 

óvodai 
nevelés 

3 

9962  Csörötnek,  Vasúti út 16. 455/1 Csörötnek 
Község  
Önkormányzata , 
vagyon 
használati joga 

óvodai 
nevelés 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító 
okiratnak a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde  2019. ……………. 
napján kelt, 2019.  ………………. napjától alkalmazandó Szt/1075-3/2019. okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Szombathely, 2019. ……………… 
P.H. 

 

Magyar Államkincstár 
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Tárgy: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

(SZEOB) beiskolázási terve 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanács 2019. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Igazgatója a melléklet szerint 

elkészítette a 2019. évre szóló intézményi beiskolázási tervét. (Lásd: 1. számú melléklet.)  

 

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

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

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

pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: 

továbbképzési időszakra) továbbképzési programot készített, melyet 2018-ban a 10/2018. sz. 

határozattal a Társulási Tanács jóváhagyott. 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy 

nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet az intézmény 

vezetője – a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az azonos 

munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők 

közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden 

év március 15-ig kell készíteni egy nevelési, tanítási évre. A továbbképzési program és a 

beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltató beszerzi még – amennyiben az 

intézményben működik - a közalkalmazotti tanács véleményét is. 

 

A beiskolázási tervnél előnyben részesül az, akinek a teljesítéshez kevesebb ideje van, akinek 

a továbbképzését a munkáltató elrendelte, aki szakvizsgába beszámítható továbbképzésre 

megy vagy akinek a minősítéséhez szükséges. 

Mivel az elkövetkező években az óvodai intézményegységben több vezető nyugdíjba 

vonulása is várható, ezért az intézmény 3 fő közoktatási vezető,1 fő mentorpedagógus, 2 fő 

fejlesztőpedagógus képzését kívánja támogatni. 

 

A pedagógus továbbképzésre normatíva/ központi támogatás nincs, ezért továbbra is 

elsősorban ingyenes, pályázati támogatásból vagy önköltségen finanszírozott 

továbbképzéseket ismer el a fenntartó. 

 

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

szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Szentgotthárd 

és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde fenntartója az intézmény 2019. évre szóló 

beiskolázási tervét az 1. sz. Melléklet alapján megismerte és támogatja.   

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor elnök 

    Varjuné Molnár Katalin igazgató 

 

Szentgotthárd, 2019. március 25. 

 

 

         Huszár Gábor  

              elnök 
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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 
www.ovodaksztg.hu 

 

  Iktatószám    :     SzSz/ 166-10 ./2019. sz. 

               Tárgy             :   Beiskolázási terv megismertetése 

               Ügyintéző    :     Varjuné Molnár Katalin 

               Címzett         :    Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

                                           Tanácsa, Szentgotthárd 

                                           Huszár Gábor úr, a Társulási Tanács elnöke részére 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatójaként küldöm a SZEOB 

Egyesített Óvodák 5 éves továbbképzési programjához a 2019. évi beiskolázási tervet. 

 

Szentgotthárd, 2019. március 25. 

                                                                    Tisztelettel: 

 

                                                                                                              Varjuné Molnár Katalin 

                                                                                                                   igazgató 

 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Egyesített Óvodák intézményegységének  
BEISKOLÁZÁSI TERVE A 2019-ES ÉVRE 

(a 
346/2013.
(IX.30.) 
kormányr
endelettel 
módosítot
t 
277/1997.
(XII. 
22.)Kormá
nyrendele
t alapján) 

Az óvodapedagógus 
neve, munkaköre 

A TOVÁBBKÉPZÉS A helyettesítés 

A részvételi díj 
(térítésmentes 

/ államilag támogatott/, 
illetve térítés köteles) 

 

A részvételi 
díj 

80 %-a 

Egyéb 
költségtérítés 
(szállás, könyv, 

útiköltség) 

Költségtérítés 
intézményi 
vagy egyéb 
forrásból 

megnevezése 

 
teljesített 

órák száma 

rendje 

várható 
távollét 
ideje, 

költsége 

2019. 02.21-
23. 
 

Horváth Júlia 

Az Autizmus 
elméleti háttere és a 
beavatkozás néhány 

gyakorlati 
lehetősége 

30 óra 

szabadság 
igénybevételekor eseti 

helyettesítés 
elrendelésével, illetve 

munkaidőn kívül 

2 nap ingyenes ----------- 

 
 

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

 
 

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

2019.10.14.-
11.12. 
 

Varjuné Molnár 
Katalin 

ÁBPE II-

teljesítmény 

ellenőrzés  

szabadság 
igénybevételekor eseti 
helyettesítés 
elrendelésével, illetve 
munkaidőn kívül 

1 nap ingyenes …………………. 

 
 
………………………. 

 
 
……………………… 

2019. 10.03.-
04.-05. 
 

Doncseczné Petrovics 
Magdolna 

Beilleszkedési, 
tanulási, 

magatartási 
nehézséggel, sajátos 

nevelési igénnyel 
küzdő, és hátrányos 
helyzetű tanulókkal 

való foglalkozás 
módszertana 

 
 

30 óra 

szabadság 
igénybevételekor eseti 
helyettesítés 
elrendelésével, illetve 

munkaidőn kívül 

 
 

3 nap 

 
 

ingyenes 

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

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

 

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

2019.09.01.-
09.30. 

Mukics Vivien 
Pedagógusok 
felkészítése a 
minősítésre 

 
 

10 óra 

szabadság 
igénybevételekor eseti 
helyettesítés 

 
 

1 nap 

 
 

ingyenes 
--------------- -------------------- ----------------- 
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elrendelésével, illetve 
munkaidőn kívül 

2019.09.01.-
09.30. 
 
 
 
 

Mukics Ivett 
Pedagógusok 
felkészítése a 
minősítésre 

 
 

10 óra 

szabadság 
igénybevételekor eseti 
helyettesítés 
elrendelésével, illetve 

munkaidőn kívül 

 
 

1 nap 

 
 

ingyenes 
--------------- ------------------- ------------------- 

 
 
 

Az óvodapedagógus 
neve, munkaköre 

A TOVÁBBKÉPZÉS A helyettesítés A részvételi díj 
(térítésmentes 

/ államilag támogatott/ 
illetve térítés köteles) 

 

A részvételi 
díj 

80 % 

Egyéb 
költségtérítés 
(szállás, könyv, 

útiköltség) 

Költségtérítés 
intézményi 
vagy egyéb 
forrásból 

megnevezése 

teljesített 
órák száma 

rendje 

várható 
távollét 

ideje, 
költsége 

2019.04.01.-
2019.12.22. 

Csányi Andrea 

Kiemelt figyelmet 

igénylő gyermek, 

tanuló részére 

nyújtott nevelést és 

tanítási, tanulási 

folyamatot segítő 

szaktanácsadás, 

Sajátos nevelési 

igényű 

szaktanácsadói 

képzés 

  
 

 
 

 

szabadság 
igénybevételekor eseti 

helyettesítés 
elrendelésével, illetve 

munkaidőn kívül 

 
 
- 

 
 
 

ingyenes 

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

 
 

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

 
 

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

2019.05.30.-
08.31. 

Pintér Eszter 
Alapozó terápiás 

képzés 

 
 

 

szabadság 
igénybevételekor eseti 

helyettesítés 
elrendelésével, illetve 

munkaidőn kívül 

 
 
 

 
 

Önköltséges --------------- 

 
 

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

 
 

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

2019.11.07.-
08.-09. 

Mukics Vivien 

Drámapedagógia: 
felkészítés 
dramatikus 

módszerek és 
technikák 

alkalmazására a 
nevelő-oktató 

munkában 

 
30 óra 

szabadság 
igénybevételekor eseti 

helyettesítés 
elrendelésével, illetve 

munkaidőn kívül 

 
 

3 nap 

 
 

ingyenes 

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

 
 

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

 
 

------------------ 
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2019.10.03.-
04.-05. 

Takácsné Kovács 
Ágnes 

 Beilleszkedési, 
tanulási, 
magatartási 
nehézséggel, sajátos 
nevelési igénnyel 
küzdő, és hátrányos 
helyzetű tanulókkal 
való foglalkozás 
módszertana 

 
 

30 óra 

szabadság 
igénybevételekor eseti 

helyettesítés 
elrendelésével, illetve 

munkaidőn kívül 

 
 

3 nap 

 
 

ingyenes 

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

 
 

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

 
 

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

 Összesen: 9 fő      ------------ 
 

----------- 
 

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

    Szentgotthárd, 2019. március 22. 
 
  Készítette:                                                                                                                                                     Ellenjegyezte: 
                       Csányi Andrea                                                                                                                                        Varjuné Molnár Katalin 
                       óvodai intézményegység-vezető                                                                                                                                    igazgató 
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Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2019. 

évi díjai 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa 2019. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. A 

fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-jéig kell megállapítani. A Városi 

Gondozási Központ Szentgotthárd vezetője a Szt. 115. § (1) és (8) bek. alapján 2019. évre az  

intézményi térítési díjak vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található javaslatot teszi. 

 

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA: 

 

Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.26.). önkormányzati 

rendelet 24. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások intézményi térítési díját a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. Első alkalommal 

minden év április 01. időpontig, második alkalommal szükség szerint (szeptember hónap).  A 

Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 

Szt.) 114 § (1) – (3), 115. § (1)- (5) és (7) bek. alapján kerül meghatározásra az intézményi 

térítési díj. 

 

Az intézményi térítési díj: a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 

1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként 

kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

A személyi térítési díj: a kötelezett által fizetendő térítési díj összege, melyet az 

intézményvezető konkrét összegben állapít meg. A személyi térítési díj összege nem 

haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj összege 

önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, 

illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. (Ha 

az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési 

díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, állami fenntartó esetén 

az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően 

a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.) 

 

2016. január 01-jétől átalakult a Házi segítségnyújtás szakmai tartalma és két tevékenységi 

kör került kialakításra: szociális segítés és személyi gondozás. A fenntartónak a házi 

segítségnyújtás területén a szociális segítés intézményi térítési díját és személyi gondozás 

intézményi térítési díját is meg kell határozni. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (10)- (11) 

bekezdése szerint: 

„(10) Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is 

ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a  

szolgáltatási önköltséggel  azonos mértékű  személyi térítési díj megfizetését” 
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(11) A (10) bekezdés szerinti esetben a) az ellátott után központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás nem vehető igénybe.” 

 

Tájékoztatásul: a 2019. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 

feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 

SZOCIÁLIS 

ALAPELLÁTÁS 

FAJLAGOS ÖSSZEG/FŐ 

 

Idősek nappali ellátása 109.000.-Ft/fő   igényelt    40 fő    4.360.000.-Ft 

Szociális étkeztetés 55.360.-Ft/fő     igényelt  170 fő    9.411.200.-Ft 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

- szociális segítés 

 

429.000.-Ft/fő   igényelt     53fő  22.737.000.-Ft 

25.000.-Ft/fő     igényelt       4 fő      100.000.-Ft 

 

A támogató szolgálat és a közösségi ellátás esetén állami feladatalapú finanszírozás van 

(normatív támogatás), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2019. december 31-ig 

várhatóan lesz finanszírozási szerződés az elmúlt évekhez hasonlóan. 

 

Tájékoztatásképpen: a tavalyi (2018.) évben a Gondozási Központ Szentgotthárd intézménye 

által nyújtott szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól: 

 

SZOLGÁLTATÁS FENNTARTÓ (ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS) HOZZÁJÁRULÁSA 2018. 

ÉVBEN A SZOLGÁLTATÁS 

MŰKÖDTETÉSÉHEZ 

 

szociális étkeztetés 34.671.973.-Ft 

házi segítségnyújtás 35.396.613.-Ft 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  8.588.867.-Ft 

támogató szolgálat 19.989.423.-Ft 

közösségi pszichiátriai ellátás      853.469.-Ft 

idősek klubja (nappali szociális ellátás) 55.702.094.-Ft 

 

 A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a 

személyi térítési díjat.  

 

 

 

 

 

II. A 2019. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

A 2019. évi térítési díjakra az intézmény által tett javaslatoknál olyan összegek 

meghatározására törekedtek, amelyek a jogszabályi előírások szerint ugyan figyelembe veszik 

az önköltség emelkedését, de tekintettel vannak a szolgáltatások szociális mivoltára és 

arra, hogy az emelés mértéke a szolgáltatást igénylők számát jelentősen ne csökkentse - az 

egyes szolgáltatásokra kötött finanszírozási megállapodásokban vállalt feladatmutatók  

 



 
31 

teljesülése szempontjából sem mellékesen.   

A minden fél által jóváhagyott verziót az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a 

szociálisan rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza:

SZOLGÁLTATÁS 2015.  2016.  2017.  2018. 2019. emelés 

mérték

e 

Étkeztetés szállítás nélkül 600.-

Ft/adag 

620.- 

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

660.-

Ft/adag 

680.-

Ft/adag 

3,03% 

szállítással 720.-

Ft/adag 

750.- 

Ft/adag 

780.-

Ft/adag 

810.-

Ft/adag 

840.-

Ft//adag 

3,7% 

Házi segítségnyújtás 

- személyi gondozás 

1.000.-

Ft/óra 

1000.-

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

850.-

Ft/óra 

900.-

Ft/óra 

5,88% 

-  szociális segítés - 500.-

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

850.-

Ft/óra 

900.-

Ft/óra 

5,88% 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

100.-

Ft/nap 

100.-

Ft/nap 

100.-

Ft/nap 

110.-

Ft/nap 

120.-

Ft/nap 

9,09% 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 500.-

Ft/óra 

750.- 

Ft/óra 

800.-

Ft/óra 

850.-

Ft/óra 

900.-

Ft/óra 

5,88% 

szállítá

si 

kmdíj 

szállítás 130.-

Ft/km 

130.- 

Ft/km 

130.-

Ft/km 

140.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

7,14% 

heti 

rendszer

es 

szállítás 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

0% 

munkaid

őn túl, 

ünnepna

pokon 

150.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

150.-

Ft/km 

0% 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás 

étkezés nélkül 

(tartózkodás) 

190.-

Ft/nap 

190.-

Ft/nap 

140.-

Ft/nap 

150.-

Ft/nap 

150.-

Ft/nap 

0% 

+ ebéd 600.-

Ft/adag 

620.-

Ft/adag 

640.-

Ft/adag 

660.-

Ft/adag 

680.-

Ft/adag 

8,1% 

+ reggeli 250.-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

250.-

Ft/adag 

260.-

Ft/adag 

4% 
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A fenti táblázatból kitűnik, hogy az intézmény szinte minden szakfeladaton javasolt emelést, 

kivétel a támogató szolgálat heti rendszeres és munkaidőn túl és ünnepnapokon szállítás 

szakfeladatot, valamint az idősek klubja szolgáltatásétkezés nélkül – tartózkodás - 

szakfeladatot. 

Az emelés mértéke igaz, hogy az inflációt meghaladja, de az intézménynek az emelkedéseket 

(vásárolt élelmezés, üzemanyag árak, szakképzett minimálbéremelkedés) is figyelembe kell 

venni úgy, hogy a tervezett bevételeket is az év során teljesíteni tudja. 

 

 

 „SZOLGÁLTATÁSI” DÍJ (szociálisan nem rászorultak számára): 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem 

rászorultak is igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási 

díjról beszélhetünk, amelynek összegének meghatározására szintén tett javaslatot az 

intézmény. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat személyi segítés, 

szállítás és a heti rendszerességgel köznevelési intézménybe szállítása esetén 2019. évben a 

díj változatlan formában történő meghagyására tett javaslatot az intézmény.  

 

 2015. 

 

2016. 

  

2017. 2018. 2019. évre 

javasolt 

Idei 

emelés  

mértéke 

 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

250.-/nap 250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

250.-

Ft/nap 

0% 

Támogat

ó 

szolgálat 

személyi segítés 1.500.-

Ft/óra 
1.000.-

Ft/óra 

1000.-

Ft/óra 

1.000.-Ft 1000.-

Ft/óra 

0% 

szállítás

i kmdíj 

szállítás 170.-

Ft/km 
180.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

200.-

Ft/km 

0% 

heti 

rendsze

res 

közokta

tási 

intézmé

nybe 

szállítás 

esetén 

100Ft/k

m 
100 .-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

100.-

Ft/km 

0% 

 

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a 

mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a vonatkozó 

törvény alapján térítésmentesen kell biztosítani. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás. A Társulási Megállapodás alapján a 

Társulási Tanács által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának kell rendeletet alkotni, a fenntartó Társulás 

jóváhagyását követően.  
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Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában dönteni 

és javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2019. évi díjára vonatkozó javaslatokat az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy a mellékletben 

meghatározott térítési díjak legyenek rendeletbe foglalva. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. áprilisi 

testületi ülése 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Fábián Béláné intézményvezető 

 

Szentgotthárd, 2019. március 18. 

  

                                                                                          Huszár Gábor 

                                                                                          elnök 
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1. sz. Melléklet 

 

Városi Gondozási Központ 

9970 Szentgotthárd, Arany J.u.1. 

Tel.: 94/554-168, 554-169. 

E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu 

 

Üsz: 70-1 /2019.  

     

  

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

9700 Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 

 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

 

A 4/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet 6. melléklete szabályozza a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi és személyi térítési díját. 

 

A fenntartónak a tárgyévre vonatkozó díjakat április 01-ig kell megállapítani. 

 

Intézményünk a Szt. 115. § (1) – től (8) – ig bekezdése alapján a pénzügyi iroda 

munkatársával együttesen elvégezte az intézményi térítési díjak kiszámítását. 

A csatolt számítások alapján javasoljuk a 2019. évi intézményi és személyi térítési 

díjak meghatározását. 

A számításokhoz felhasznált költségvetési adatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodájának munkatársa, Váradi Ferencné bocsátotta intézményünk rendelkezésére.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő Testület által elfogadott rendeletet a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásával, mint az intézmény fenntartójával 

is kérjük jóváhagyatni. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2019. március 12. 

 

 

     Tisztelettel:  

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető  

 

 

 

mailto:gondkozpont@sztgnet.hu
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2019. év 
 

1. Étkeztetés 
 

A./ Intézményi térítési díj  

 

● Ebéd szállítással:  

 ● Számított intézményi térítési díj: 1420 Ft/nap/adag 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 840 Ft/nap/adag→Ebéd: 680 Ft 

               Szállítási díj: 160 Ft 

● Ebéd szállítás nélkül:  

  ● Számított intézményi térítési díj: 1320 Ft/nap/adag 

  ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 680 Ft/nap/adag  

 

B./ Személyi térítési díj  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A. B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítással 

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen Szállítás 
Ft/alkalom 

ÁFA Összes 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         -  33000 78,74 21,26 100 7,87 2,13 10 

3. 33001 - 43250 283,46 76,54 360 7,87 2,13 10 

4. 43251 - 57500 377,95 102,05 480 47,24 12,76 60 

5. 57501 - 71750 448,82 121,18 570 70,87 19,13 90 

6.  71751 - 86000 488,19 131,81 620 94,49 25,51 120 

7.  86001 - 535,43 144,57 680 125,98 34,02 160 

 

A B C 

Sorsz. Jövedelmi sáv Ebéd szállítás nélkül  

Ebéd 
Ft/adag 

ÁFA Összesen 

1. 0 0 0 0 

2. 1        -  33000 78,74 21,26 100 

3. 33001 - 43250 283,46 76,54 360 

4. 43251 - 57500 377,95 102,05 480 

5. 57501 - 71750 448,82 121,18 570 

6. 71751 - 86000 488,19 131,81 620 

7. 86001 - 535,43 144,57 680 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

● Ebéd szállítással: 29730 Ft  

● Ebéd szállítás nélkül: 27659,16 Ft 
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2. Házi segítségnyújtás 
 

A./ Intézményi térítési díj 

 ● Számított intézményi térítési díj:  

  1 gondozási óra: 2070 Ft/óra 

 ● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díjak:  

1 gondozási óra: 900 Ft/óra 

(szociális segítés és személyi gondozás esetén is) 

 Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott intézményi térítési díja:   

    2070,- Ft/óra 

 

B./ Személyi térítési díj:  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

A B C 

Fizetendő térítési díj: Ft/óra 

Sorsz. Jövedelmi sáv Gondozás és segítés óradíj 

1. 0 0 

2.  1         - 31000 300 

3. 31001 - 43250 500 

4.  43251 - 57500 600 

5.  57501 - 71750 700 

6.  71751 - 86000 800 

7.  86001 - 900 

 

Gondozási szükséglettel nem rendelkező ellátott személy térítési díja: 2070,- Ft/óra. 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 91138,88 Ft  

 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

A./ Intézményi térítési díj:  

● Számított intézményi térítési díj: 540 Ft/nap 

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Szociálisan rászorultak esetében: 120 Ft/nap 

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 250 Ft/nap 

B./ Személyi térítési díj:  

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 16528,33 Ft 

 

 

4. Támogató Szolgálat 
 

A./ Intézményi térítési díj  

1.) Személyi segítés óradíja: 

● Számított személyi segítés óradíja: 7.650 Ft/óra  
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● Fenntartó által elfogadott személyi segítés óradíja:  

 1) Szociális rászorultság esetén: 900 Ft/óra  

 2) Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra 

2.) Szállítási kilométerdíj 

 ● Számított szállítási kilométerdíj: 1.530 Ft/km  

 ● Fenntartó által elfogadott kilométerdíjak  

 

1) Szociálisan rászorultak esetében.  

● Szállítási kilométerdíj: 150 Ft/km 

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

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

       150 Ft/km  

2) Szociálisan nem rászorultak esetében: 200 Ft/km 

● Heti rendszeres közoktatási intézménybe való szállítás esetén: 100 Ft/km 

 

B./ Személyi térítési díj – személyi segítés  

Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben. 

 

Szociálisan rászorultak esetén  

 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: Ft/óra  

1. 0 0 

2. 1         - 31000 300 

3. 31001 – 43250 500 

4. 43251 – 57500 600 

5.  57501 – 71750 700 

6.  71751 – 86000 800 

7.  86001 - 900 

 

Szociálisan nem rászorultak esetén: 1000 Ft/óra  

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 45990,94 Ft 

 

 

5. Nappali ellátás 
 

A./ Intézményi térítési díj  

● 1 adag ebéd + 1 adag reggeli számított intézményi térítési díja: 1630 Ft/fő/nap  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj:  

1) Étkeztetés intézményi térítési díj 

 ● ebéd: 680 Ft/fő/nap  

 ● reggeli: 260 Ft/fő/nap 

 

2) Klub tartózkodás intézményi térítési díj  

● Számított intézményi térítési díj: 4720 Ft  

● Fenntartó által elfogadott intézményi térítési díj: 150 Ft  

 

B./ Személyi térítési díj:  
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Az intézményvezető állapítja meg, a fenntartó által mérlegelési szempontból meghatározott 

jövedelmi sávokhoz rendelt forint összegben.  

 

 

 

 

Személyi térítési díj az igénybevevő által igényelt szolgáltatás függvénye 

A B C 

Sorsz.  Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  

Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1         - 33000 20 39,37 10.63 50 78,74  21,26 100 

3. 33001 - 43250 110 157,48 42,52 200 283,46  76,54 360 

4. 43251 - 57500 120 173,23 46,77 220 377,95  102,05 480 

5.  57501 - 71750 130 188,98 51,02 240 448,82 121,18 570 

6.  71751 - 86000 140 196,85 53,15 250 488,19 131,81 620 

7. 86001 - 150 204,72 55,28 260 535,43 144,57 680 

 

 

C./ Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 

 Étkezés: 34169,17- Ft 

 Étkezés nélküli tartózkodás: 98749,16 Ft 

 Étkezés és tartózkodás együtt: 132918,33 Ft 

 

 

Szentgotthárd, 2019. 03. 12. 

 

 

        Fábián Béláné  

        Intézményvezető 
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VÁLTOZÁSOK 
 

1. Étkeztetés 

Ebéd szállítás nélkül 

660 Ft-ról → 680 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,03 % 

 

Ebéd szállítással 

810 Ft-ról → 840 Ft-ra    Emelés: 30 Ft – 3,7 % 

 

2. Házi segítségnyújtás 

850 Ft-ról → 900 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 5,88 % 

 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

110 Ft-ról  → 120 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 9,09 % 

 

4. Támogató Szolgálat 

Személyi segítés 

850 Ft-ról → 900 Ft-ra    Emelés: 50 Ft – 5,88 % 

 

Szállítás 

140 Ft-ról  → 150 Ft-ra    Emelés: 10 Ft – 7,14 % 

 

5. Nappali Idősek Klubja 

Reggeli 

250 Ft-ról →260 Ft     Emelés: 10 Ft - 4 % 

Ebéd 

660 Ft–ról 680 Ft-ra    Emelés: 20 Ft – 3,03 % 

Tartózkodás 

150 Ft változatlan     Emelés: 0 Ft – 0 % 

 

 

Vásárolt élelmezés 

JUST FOOD Kft. 

 

Vásárolt élelmezés ára 

 

   2019.01.01-től  

Reggeli   397,18    

Ebéd (normál)  819,04    

Ebéd (diétás)  905,4    

 

 

Szentgotthárd, 2019. március 12. 

 

 

       Fábián Béláné 

       Intézményvezető 
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Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsának 2019. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban Gyvt.) elsősorban a térítési díjról szóló 147.§ - 148.§. alapján a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni.  

A fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási 

önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több 

szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell 

meghatározni. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a 

gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra 

(együttesen gondozásra), valamint a gyermekétkeztetésre. A jogszabály a fenntartóra bízza 

annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel, mekkora mértékű térítési díjat határoz meg 

az adott bölcsődében. 
 

Az alábbi táblázat az előző évek gondozási díjat fizető és nem fizető létszámait és a befizetett 

gondozási díjat tartalmazza. 

 
 Beíratott 

gyermekek 

száma/év 

Gondozási díjból 

származó összes 

bevétel 

Gondozási díjat 

fizető gyermekek 

száma / év 

átlagban 

Fizetés alól 

mentesülő 

gyermekek száma 

/ év átlagban 

2012 72    997.730.-Ft 51 21 

2013 72 1.698.695.-Ft 51 21 

2014 75 2.300.750.-Ft 55 20 

2015 70 3.323.610.-Ft 36 34 

2016 90 3.667.625.-Ft 66 11 

2017 91 3.496.495.-Ft 81 10 

2018 108 4.780.570.-Ft 88 20 

 

2012-ben a gondozási díj befizetéséből befolyt összegből az intézmény sószobát alakított ki. 

A 2013., 2014. illetve 2015. évben a gondozási díjat az intézmény a játszóudvar 

korszerűsítésére, fejlesztésére szerette volna használni, de a fenntartó döntése alapján az 

intézményi működés költségvetésébe került beépítésre. A 2016. évben a 2015-ös befizetett 

térítési összegből az NRSZH ellenőrzésen megállapított hiányosságok pótlását tűzték ki és 

valósították meg. 2017-ben a 2016-os gondozási díjat beépítették az intézmény 

költségvetésébe, melyből a szükséges felújítási/karbantartási munkákat, eseti beszerzéseket 

finanszírozták. 
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A 2019. ÉV TERVEZÉSE 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2019. 

évre (1. sz. Melléklet). 

 

Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése az előterjesztés 1. számú 

mellékletében részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva 

különbözete -> elosztva a férőhelyekkel (jelenleg 68 fő) -> továbbá osztva az ellátási napok 

számával (230 nap) -> melyből levonják az étkezési térítési díjat (napi 4x-i étkezés 508.-

Ft/fő/nap) -> a szentgotthárdi bölcsődében maximálisan megállapítható intézményi 

térítési díj: 958.-,- Ft/fő/nap.  

 

 A Gyvt. 147.§ (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat. 

A Gyvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. 

 

2018. január 1. időponttól feladatalapú finanszírozás van. A jogszabályi változás, valamint a 

gyermeklétszám emelkedése azt eredményezte, hogy a 2018. évi állami támogatás közel a 

duplája volt a 2017. évi támogatásnak, és 2019-ben is közel a tavalyi támogatás várható. 

Ebből az is következik, hogy a fenntartónak kevesebb összeget kell fordítania egy gyermek 

ellátására. 

 

A fentiek alapján az intézmény azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz, 

hogy a gondozási díjból befolyt összeget kapja vissza az intézmény, melyből az évek óta 

húzódó udvarkorszerűsítés részben megvalósulhatna. 

 

A Gyvt. 150.§ (5)-(6) bek. alapján a bölcsődében továbbra is ingyenesen (térítésmentesen) 

kell a gondozást biztosítani: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, 

- a három vagy több gyermeket, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, 

- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 

Az intézmény vezetése a gondozási díj meghatározására az alábbi javaslatot teszi: a 

bölcsődei gondozási díj ne változzon. Az elmúlt évekhez hasonlóan maradjanak a 

jövedelemsávok, a díj max. mértéke 795,- Ft/fő/nap (lásd: 2. számú Melléklet). 

 

Indokok: 

 A TAJ alapú jelentés alapján kapja az intézmény az állami támogatást. Ha a szülő a 

gondozási díjfizetési kötelezettség miatt nem, vagy kevesebbet viszi a gyermeket a 

bölcsődébe, úgy  nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy havi 

összegétől is elesik az intézmény (fenntartó) a gyermek havi 10 napnál nagyobb 

hiányzása esetén. 

 

A bölcsődei ellátás keretében biztosított nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az 

intézményvezető állapítja meg a fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és 

a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési 



 
42 

díjak összegét az intézményi térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles 

felülvizsgálni. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2019. évben a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által a gyermekek számára biztosított 

napközbeni ellátás tekintetében az alábbiakat fogadja el: 

 

958,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határoz meg  azzal, hogy:  

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat 

és kedvezményeket alkalmazzák 2019. május 01. időponttól, 

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

(nettó jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok 

képezzék,  

- a 2018. évben befolyt gondozási díjat 2019-ben is az intézmény költségvetésébe 

javasolja beépíteni, melyből elsősorban az udvar korszerűsítését kell finanszírozni 

(a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai c. dokumentumban előírtak 

alapján). 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, elnök 

Varjuné Molnár Katalin igazgató 

Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának 

intézményi térítési díját és a hozzá tartozó kedvezményeket-mentességeket a 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről 

szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletében is szabályozni szükséges. 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2019. 

áprilisi testületi ülése 

Felelős   : Huszár Gábor, elnök  

                          Dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. március 19.      

Huszár Gábor 

                          elnök 
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                      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./156.-10./2019. sz. 

Tárgy             :      Intézményi javaslat a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a szolgáltatási  

                                önköltség, gondozási díj 2019. évi megállapításához                                 

Ügyintéző     :      Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

            Címzett         :      Dr. Gábor László 

                                             Önkormányzati Térségi és Erőforrások vezető                                        

 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

 

 

A 2019. március havi Képviselő-testületi ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT 

rendeletben és az 1997. évi XXXI. (Gyvt.) törvényben foglaltakra tekintettel az alábbi 

adatokat tudom szolgáltatni. 

  

 Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához: 

A Gyvt. 147.§ (1) bek. alapján az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség és a 

normatív állami támogatás különbözete. 

1. a bölcsőde szolgáltatási költsége (2019. évi kiadási előirányzat):   59 376 e/Ft 

2. éves központi normatív támogatás (tervezett):                           - 36.434 

e/Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja:               22.942 e/Ft 

 

A hivatkozott jogszabály alapján az intézményi szolgáltatási díj számításának alapja: 22.942 

e/Ft. 
 

A szolgáltatási önköltség számítási módja: 

1. 22.942 e/Ft: 68 fő (érvényes alapító okirat szerinti férőhely)= 337.382 Ft/fő/év  

(normatívát nem tartalmaz) 

2. 337.382 Ft: 230 nap (2018. évi L. tv. a 2019 évi központi költségvetésről) = 1.466 

Ft/nap/férőhely 

ebből:  

 napi 4x-i étkezési térítési díj: 508 Ft /fő/nap 

 napi gondozási, intézményi térítési díj: 958 Ft/fő/nap 

 

A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat. 

A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. 

Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 958Ft/fő/nap. 

mailto:szeobigazgato@sztgnet.hu
http://www.ovodaksztg.hu/
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A 2019. évi szolgáltatási önköltség számolás során keletkezett irányszámok alapján a napi 

gondozási intézményi térítési díj összege alacsonyabb lett a tavalyi évben megállapított 

összegnél (2018. évben: 1.012 Ft/fő/nap, 2019. évben: 958 Ft/fő/nap).  Egy gyermek 

ellátására a fenntartónak kevesebb összeget kell fordítania. 

A 2018. évi normatíva elszámolás után, örömmel tapasztaltuk, hogy a bölcsődei szolgáltatás 

költségének 72%-át a központi normatív támogatás fedezte, azaz 53 gyermek és 11 dolgozó 

után kaptunk támogatást. Így egy gyermek ellátásához a fenntartónak jóval kevesebb összeget 

kellett biztosítania. 

A kormány bölcsődetámogató politikája révén bevezetett  feladatalapú finanszírozás  révén 

jóval nagyobb támogatást kap az intézmény, ezért  előreláthatólag a 2019. évi  állami 

finanszírozás is hasonlóképpen fog  alakulni, ugyanis a rendelkezésünkre álló adatok alapján 

azt tapasztaljuk, hogy évről-évre nő az állami támogatás.  

Ezen ismérvek alapján, kérnénk, hogy a gondozási térítési díjból befolyt összeget kapja vissza 

a bölcsőde, hogy az évek óta húzódó udvarkorszerűsítés megvalósulhasson. 

 

 

2019. évben a személyi gondozási díjra vonatkozó intézményi javaslat: 

 

1. a díj ne változzon, az előző évivel legyen megegyező (795 Ft/fő/nap) 

A javaslat indoklása: 

 
1. A finanszírozás során a gyermekek esetében  a TAJ alapú jelentés alapján kapjuk az 

állami támogatást. Ha a szülő a gondozási díj miatt nem vagy kevesebbet viszi a 

gyermeket a bölcsődébe úgy  nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy 

havi összegétől is elesik az intézmény, a gyermek havi 10 napnál nagyobb hiányzása 

esetén. 

 

 

Szentgotthárd, 2019. március 11. 

 

 

Tisztelettel:   

 

 

    

Varjuné Molnár Katalin          Dr. Dancseczné Kovács Tünde     

igazgató                             intézményegység-vezető 
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2.sz. Melléklet 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2018. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 
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Tárgy: 2019. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
 

Előterjesztés 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2019. március 28-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérők a költségvetési év elején, 

legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az 

adott évre tervezett közbeszerzéseikről.  

 

A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzéseket. A törvényhez fűzött indokolás szerint a közbeszerzési 

terv célja hogy az ajánlatkérők felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési igényeiket, és 

megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes vagy nem 

megfelelő eljárások megindítása. Az éves közbeszerzési tervnek jelentősége van a 

közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság 

vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére ajánlatkérők kötelesek azt megküldeni.  

 

A közbeszerzési terv közzétételét illetően a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletei 

mintadokumentum alkalmazását nem írják elő, illetve a Kbt. a közbeszerzési tervben 

szerepeltethető információk, adatok körét nem határozza meg. A Közbeszerzési Hatóság 

elnökének tájékoztatója értelmében jogszabályi előírás hiányában elegendő és megfelelő a 

közbeszerzés tárgyának, a tervezett eljárás típusának, valamint az eljárás tervezett 

megindításának feltüntetése.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a közbeszerzési tervet, valamint annak 

módosításait annak elfogadását követően az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben 

a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges a saját vagy fenntartója 

honlapján - közzétenni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat 

közbeszerzési eljárást, feltéve, hogy azt a tervben később megfelelően szerepeltette. Ezen 

túlmenően ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amely nem szerepelt a 

közbeszerzési tervben, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb 

változás miatt merült fel.  

 

Fentieknek megfelelően a Kbt. elfogadási határidőt előíró szabályainak eleget téve a jelenlegi 

ismereteink birtokában a Társulás 2019. évi közbeszerzési terve nemleges. A későbbiekben 

felmerülő közbeszerzési igény esetén a terv módosítása természetesen az év folyamán 

bármikor kezdeményezhető. 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
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Határozati javaslat: 

  

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi összesített közbeszerzési 

tervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor elnök 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2019. március 26.  

 

 Huszár Gábor 

 elnök sk. 
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1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás 

2019. évi közbeszerzési terve 

 

   A közbeszerzés tárgya  
  Közbeszerzés 

tervezett mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási fajtája 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható  

időpontja  

 

- - - - - - - 

  

Záradék:  

 

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a …/2019.  sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Szentgotthárd, 2019.március 28. 

 

Huszár Gábor 

elnök 

 

 

 

 

 

 


