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Előterjesztés 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2020. február 13-i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A 2019. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani: 

 

SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsődék   

Személyi juttatás - 9 685 072 Ft  

Munkaadói jár.   - 3 704 788 Ft  

Dologi kiadás -    648 688 Ft  

Felhalmozási kiadás - 3 837 712 Ft  

Fedezete: 

Műk.c.támogatás fej. 

 

           1 165 628 Ft 

 

Int.működési bevétel               753 449 Ft  

Finanszírozás   - 19 795 337 Ft  

   

Városi Gondozási Központ   

Személyi juttatás - 2 320 971 Ft  

Munkaadói jár.   - 1 150 707 Ft  

Dologi kiadás           - 6 501 438 Ft  

Felhalmozási kiadás - 89 684 Ft  

Fedezete: 

Műk.c.támogatás önk 

 

45 948 Ft 

 

Int.működési bevétel            2 338 570 Ft  

Finanszírozás   - 12 447 318 Ft  

   

   

Család-és Gyermekjóléti Központ   

Személyi juttatás -  4 149 527 Ft  

Munkaadói jár.   -    786 809  Ft  

Dologi kiadás -     807 654 Ft  

Fedezete:   

Műk.c.tám.önk. - 5 743 990 Ft  

   

   

Társulás   

Dologi kiadás                 37 401 Ft  

Tartalék 

Fedezete 

         35 207 574 Ft  

Felhalmozási bevétel                 37 401 Ft  

Műk.bevétel                          6 Ft  

Finanszírozás          35 207 574 Ft  



   

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2019. évi 

költségvetésének módosító határozatát elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi 

költségvetésről szóló 2/2019. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 631.195.547,- Ft-ban 

állapítja meg.  

2. A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetés kiadási főösszegét 631.195.547,- Ft-ban 

állapítja meg A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési 

határozatát az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor elnök 

               Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2019. február 5. 

 

                                           Huszár Gábor 

                                                                                                        elnök 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet 

 

Határozat 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2019. évi költségvetésének módosítása 

 

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

631 195 547 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

630 759 526 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           47 100 699 Ft 

Támogatásértékű műk bevétel        544 141 950 Ft 

Támogatásértékű felh.bev                     810 757 Ft 

Pénzmaradvány                                39 142 141 Ft 

Elvonások, befizetések                                    0  Ft 

 

 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása 

1.2. és 3.sz. melléklet 

Személyi juttatások        397 683 191 Ft 

Munkaadót terhelő jár.     83 667 960 Ft 

Dologi kiadások               97 645 843 Ft 

Ellátottak pbeni                0  Ft 

Támért műk                         2 729 521 Ft 

Tartalék                             36 746 208  Ft 

 

  

4. Felhalmozási kiadások összesen          12 722 824 Ft                         

1. ,2. és 3/a. sz. melléklet 

 

 

5. A határozat egyebekben változatlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi 

költségvetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2020. február 13-i ülésére 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

BEVEZETŐ 

 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi 

költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak 

végrehajtásáról szóló 368/201l. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), valamint az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza. 

 

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) és az ágazati jogszabályok határozzák meg. 

 

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács 

részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt 

bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik: 

1. Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. 

2. Előirányzat felhasználási ütemtervet. 

3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 

is. 

4. Közvetett támogatásokat értelmező kimutatást. 

5. Az Áht 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három 

év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb 

csoportokban. Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető. 

 

A Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak 

alapján érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint a Társulás költségvetésében 

működési forráshiány nem tervezhető. 

 

A stabilitási törvény 10. § (7) és (7a) bekezdése értelmében előzetes adatszolgáltatást minden, 

az önkormányzat/társulás év végi adósságállományát növelő ügylet esetén teljesíteni kell, 

akkor is, ha azok nem engedélykötelesek. Erről a határozati javaslat 2. pontjában kell dönteni. 

 

A jogszabályi előírások szerinti előirányzat-felhasználási tervet is csatoljuk. (8/a) 

 

 



 

 

FŐBB VÁLTOZÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBEN 

 

SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsőde:   

 

Az intézmény összköltségvetése 19 M Ft-al magasabb 2020. évben, ennek oka a garantált 

bérminimum emelés, 3 fő lesz nyugdíjra jogosult, illetve 5 fő részesül jubileumi jutalomban, 

és egyre nagyobb a létszámhiány, melyet nyugalmazott óvónők megbízásával tud megoldani 

az intézmény. A dologi kiadások és a beruházásokra tervezett összegek összesen 3 M Ft-al 

nőttek. 

A közlekedési költségtérítést 2020. évben 15 Ft/km-ben állapítottuk meg. 

Az intézmény tagóvodáinak állami támogatáson felüli finanszírozását az alapító 

önkormányzatok biztosítják a Társulás költségvetésében. 

Csillagvirág Tagóvodánál a személyi juttatások emelkedtek jelentősen, mivel 2 fő jubileumi 

jutalomban részesül ennek költsége összesen 2,5 M Ft, illetve 1 fő nyugdíjba vonulása további 

3 M Ft többletet jelent. Beruházásoknál kondenzációs kazán beszerzését terveztük. 

Micimackó Tagóvodánál a személyi juttatások, így a hozzá kapcsolódó járulékok is 

csökkentek összesen 5,8 M Ft-tal, ennek oka, hogy az intézményben 219.évben vonult 

nyugdíjba az intézményvezető. 

A Tótágas Bölcsődénél  a garantált bérminimum változás szinte minden dolgozót érintett, 

illetve a bölcsődei pótlék 2020. évi mértéke jelentősen megemelte az intézmény kiadásait 

összesen 8 M Ft-tal. 1 fő lesz jubileumi jutalomra jogosult. 

 

Városi Gondozási Központ: 

 

Az intézmény összköltségvetése 13 M Ft-tal magasabb. A garantált bérminimum emelése 

minden dolgozót érintett, a vezető kivételével, 3 fő lesz nyugdíjra jogosult és 1 fő részesül 

jubileumi jutalomban, ez jelentősen emeli a személyi juttatásokat 2020. évben.  

A költségvetés tartalmazza az 50 éves jubileumi rendezvényre tervezett 1,5 M Ft-os kiadást, 

illetve a Justfood Kft étkezési nyersanyagnorma emelését (8,5%,) amely szintén növeli (3 M 

Ft-al) a kiadási oldalt – ezen kiadásokat kizárólag Szentgotthárd finanszírozza  a Társulás 

költségvetésében. 

A szociális étkeztetés (1.766 eFt), időskorúak nappali intézményi ellátása (3.131 eFt), 

közösségi alapellátások (532 eFt), és a támogató szolgálat (1.221 eFt) állami támogatása 

emelkedett, ez összesen 6,6 M Ft-al magasabb normatívát jelent 2020.évre. 

 

Család-és Gyermekjóléti Központ: 

 

Az intézmény létszáma a 95/2019 sz. KT határozattal 2019.évben emelkedett 1 fővel, így 

összesen 12 fő foglalkoztatására kötelezett a jogszabályi előírások alapján, jelenleg 10 

álláshely van betöltve. Itt is érintett minden dolgozót a garantált minimálbér emelés, és 2 fő 

részesül jubileumi jutalomban. Dologi kiadásoknál a fűtési díj, az informatikai eszközök 

karbantartási díjai, illetve a továbbképzések, szakmai tevékenység kiadásai miatt 2 MFt-al 

nőttek a kiadások. Az állami támogatás mértéke nem változott. 

 



TAGÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK 

 

A költségvetési táblák 13. sz. melléklete tartalmazza a települési fizetési kötelezettségeket 

feladat ellátásonként. Tavaly a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a tagönkormányzati éves 

hozzájárulások fizetési határideje: 50%-a 2020. március 31-ig; 50%-a 2020. augusztus 15-

ig. Ezeket a határidőket változatlanul átemeltük az idei határozatba is. 

 

Felhívom továbbá a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulás nem rendelkezik saját 

bevétellel (kivéve: a szolgáltatások bevételei), a Társulás által fenntartott intézmények és a 

közös szolgáltatások finanszírozása az állami támogatás feletti összeg esetében az érintett 

tagönkormányzatok hozzájárulásával biztosítható. Sajnos a tavalyi évben is jelentős késéssel 

érkeztek meg a tagönkormányzati befizetések, igaz ez a Társulás által fenntartott községi 

óvodák működtetésének finanszírozására is. Sőt, még jelenleg is több millió Ft kintlévőség 

van a tavalyi költségvetési kötelezettségek megfizetése vonatkozásában, vagyis már több 

mint fél éve késnek az alábbi tagönkormányzati befizetések (az előterjesztés megírásának 

időpontjában): 

 

TAGÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELMARADÁS 

(FT) 

Szakonyfalu 1.816.253,- 

Magyarlak 4.139.595,- 

Rábagyarmat 3.666.409,- 

Vasszentmihály 529.506,- 

Összesen 10.151.763,- 

 

Felhívom a Társulási Tanács figyelmét, hogy a székhely önkormányzat a jövőben nem 

tud a feladatellátáshoz a saját hozzájárulásánál magasabb összeget megelőlegezni! 

Amennyiben a hozzájárulás nem érkezik határidőben, úgy annak behajtására kerül sor 

és addig a közös szolgáltatások / a községi intézmények üzemeltetési költségeit nem tudja 

rendezni a Társulás. 

 

 

A FINANSZÍROZÁS MÓDJA 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetését 650.481.750,- Ft 

bevételi, s ugyanannyi kiadási főösszeggel terveztük. Ezen rendkívül takarékos tervezés 

eredményeképpen Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege 

egyensúlyban van.  

 

A tervezés során az állami támogatás mértéke, a szociális ágazati pótlék levonásra került, a 

fennmaradó költségrész lakosságarányosan, illetve az óvodánál és a bölcsődénél 

gyereklétszám-arányosan került felosztásra. Több javaslat is felmerült a költségvetési 

koncepció tárgyalásakor, illetve a januári Jegyzői Kollégiumi ülésen is fogalmazódtak meg 

felvetések. Ezen felvetésekre is reagálva, az alábbiakban foglalkozunk részletesebben az 

egyes közös szolgáltatásokkal: 

 



A GONDOZÁSI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIRÓL 

 

A Városi Gondozási Központ kistérségi működési területtel nyújtott szolgáltatásai a 

következők: 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- támogató szolgálat, 

- közösségi pszichiátriai ellátás. 

 

A felsorolt szolgáltatások tehát valamennyi kistérségi településen igénybe vehetők.  

 

A Társulás településein az elmúlt években ezek szolgáltatások jelentős mértékben 

hozzájárultak a településeken élők szociális biztonságának, illetve esélyegyenlőségük 

megteremtéséhez: a szentgotthárdi kistérség területén jelentős értéket képvisel a ma 

rendelkezésre álló kötelező és nem kötelező jelleggel működtetett szolgáltatásokból álló 

szociális ellátórendszer! A jelenleg a vidéki Magyarországon elérhető szociális ellátások 

szinte minden eleme hozzáférhető ma a térségben. A térség legkisebb falujában is megvan 

mindazon szociális szolgáltatás, ami a térség központjában. Mindez nem lehetne így, ha nem 

lenne térségi összefogás, ha a szociális ellátórendszerét minden település önállóan akarná 

felépíteni és működtetni. Viszont van ennek további folyománya is: ezek az ellátások csak 

egymásra épülve, egymás mellett működve hatékonyak, egyfajta szolgáltatási 

„csomagként”.  

 

A szolgáltatások ma a legkorszerűbbek, és nagy segítséget jelentenek a rászorulóknak. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eszközparkja az INTERREG Szlovénia-Magyarország 

együttműködési program keretében elnyert pályázatból éppen megújul: a régi készülékeket 

új, kétirányú kommunikációra is alkalmas karórákra cseréljük, melyek már követni is 

tudják az ellátott egészségi állapotát. Mindez pályázati támogatásból és nem saját forrásból 

valósul meg. A rendszer nagyon sok alkalommal mentett már életet, az új eszközökkel pedig 

még inkább alkalmas lesz erre a szolgáltatás. Az intézmény gépjárműparkja is az elmúlt 

években teljesen megújult, nemcsak a támogató szolgálat akadálymentesített kisbuszát 

cseréltük, de a kistérségi településeken használt gépjárműveket is. (Ezen fejlesztések zömében 

pályázatból vagy az intézményre hagyományozott örökségből valósultak meg.) 

  

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

megszüntetése esetén az alap házi segítségnyújtás engedélyezett szakmai létszámát meg 

kell emelni. A házi segítségnyújtás működtetése valamennyi települési önkormányzatnak 

kötelező feladata. A szolgáltatás működtetése a Társulási Tanács által engedélyezett 4 fős 

kistérségi létszámmal a gyakorlatban értelemszerűen nem lenne megoldható - a 

feladatellátásba az intézmény többi munkatársa is folyamatosan bedolgozik: a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás engedélyezett 2 fős létszáma, illetve szükség szerint (szabadnap, 

szabadság, táppénz, továbbképzés, stb.) a szentgotthárdi gondozók és a támogató szolgálat 

személyi segítői is folyamatosan be voltak vonva. A nem kötelező szociális ellátások 

megszüntetése esetén az alap házi segítségnyújtás engedélyezett szakmai létszámát emelni 

kell, amennyiben a kötelezően ellátandó házi segítségnyújtás a továbbiakban is kistérségi 

feladatellátásként működik tovább. (A házi segítségnyújtást az igénybevevő lakásán, 

lakókörnyezetében biztosítja az intézmény, 7 (!) napos munkarendben, két (!) műszakban: 



délelőtt, délután. A szolgáltatást kizárólag szakképzett, hivatásos szociális gondozók láthatják 

el, egy ilyen gondozó alkalmazásának költsége nagyságrendileg 3,7 M Ft. ) 

 

A szolgáltatások finanszírozása eddig lakosságszám arányosan történt, hiszen minden 

településen élő igényelheti ezeket a szolgáltatásokat, ha az élethelyzete ezt szükségessé teszi. 

A fentiekre tekintettel is érdemes lenne a szolgáltatások elérhetőségéről folyamatosan 

tájékoztatni a lakosságot – ezt elsősorban helyben lehet hatékonyan megoldani. A ténylegesen 

ellátottak számához igazodó települési finanszírozás természetesen nem lehetetlen, ez 

azonban azt eredményezné, hogy adott évben egyes települések hozzájárulása megnövekedne, 

másoké csökkenne vagy teljesen meg is szűnne. Azonban ennek a szociális szolgáltatásnak 

csak egyik eleme az, hogy konkrétan és ténylegesen hány emberhez kell(ett) kimenni, mert 

ellátásra szorult. A másik része ennek a rendszernek, hogy folyamatosan kell biztosítani a 

rendelkezésre állást, aminek folyamatosan költsége van. Nem akkor vesz fel az intézmény új 

munkaerőt, amikor új ellátott jelenik meg és nem mond fel neki, amikor egy addigi ellátott 

körülményei megjavulnak és kikerül az ellátásból. A rendelkezésre állást egész évben 

folyamatosan biztosítja a Társulás valamennyi tagönkormányzat területén. Nem a konkrét 

ellátottak számához igazodik tehát a finanszírozás, hanem az év közbeni elérhetőség és 

rendelkezésre állás folyamatos biztosításához. Amennyiben egy településen kevesebb az 

igénybevétel, az nem csökkenti a szolgáltatás költségeit, hiszen a folyamatos 

rendelkezésre állást akkor is finanszírozni kell. Sőt, mivel ezek a szolgáltatások a konkrét 

igénybevétel esetén térítési díjjal, vagyis bevétellel járnak, azok a települések, ahol több az 

ellátott, ilyen értelemben jobban hozzájárulnak a mindenki által finanszírozandó költségek 

csökkentéséhez. (Nem keverendő össze ez a rendszer például azzal a ma innen tőlünk is 

látható ausztriai rendszerrel, ahol, ha pl. egy idős ember magatehetetlenné válik, akkor 

fogadnak mellé egy gondozót, akit aztán addig fizetnek csak, amíg az idős ember ténylegesen 

rászorul a folyamatos segítségre – majd felmondanak neki. Az is egy szociális szolgáltatás, 

csak más rendszer szerint működik, mint amit Magyarországon működtetünk.) 

 

Az előterjesztéshez csatoljuk a jelzőrendszeres- és a házi segítségnyújtás településekre 

bontott ellátotti számait a 2019. év vonatkozásában. 

 

 

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT FELADATAIRÓL 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ látja el az egész járás területén a család - és 

gyermekjóléti szolgáltatást és a központ jogszabályban előírt feladatait is. 12 jóváhagyott 

státusszal működik az intézmény, ebből jelenleg 2 betöltetlen és 10 aktív foglalkoztatott van. 

 

A szolgáltatás és a központ feladatait is tehát ez az egyetlen intézmény látja el a 

szentgotthárdi járás valamennyi településén, az egyes feladatok és a munkatársak 

feladatellátása között jelentős átfedésekkel, kezdve az intézményvezetői munkakörrel, de 

gondolva a 16 (!) településen egyidejűleg zajló feladatellátásra és a munka folyamatos 

biztosítására (szabadnap, szabadság, táppénz, továbbképzés, stb.) is. A községekben zajló 

feladatellátáshoz kapcsolódó munkakörökben sajnos jelentősnek mondható a fluktuáció, 

ilyenkor is a központ munkatársaira hárul a szolgáltatás biztosítása. A központ 



feladatellátásához kapcsolódó szolgáltatásokat is ugyanúgy rendszeresen igénybe veszik a 

községi lakosok, mint a székhelytelepülésen lakók. 

Másrészről fontos szakmai érv, hogy ezek az ellátások is – ugyanúgy, mint a Gondozási 

Központ szolgáltatásai - kizárólag egymásra épülve, egymásba fűzve hatékonyak, 

intézményen belüli szétválasztásuk pedig igencsak torz képet mutatna – mind 

szakmailag, mind költségvetésileg. 

 

Középtávon lehet cél, hogy ezt az intézményt vegyük ki a társulási feladatellátásból. Ebben 

az esetben a településeknek kötelező feladata marad a szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 

megszervezése. Van példa arra, hogy más szervezet, pl. egyház látja el ezt a feladatot – ebben 

az esetben Szentgotthárd Város Önkormányzatáé lesz ez az intézmény. Akkor már jóval 

kevesebb létszámmal, kisebb költségvetéssel fogja ellátni a munkát, a többi önkormányzat 

pedig új utat keres. Ennek azonban nagy valószínűséggel erre a költségvetési évre már nem 

lesz kihatása. Amennyiben a településeken megfogalmazódik ilyen igény, akkor a megfelelő 

jogi lépéseket időben kezdeményezni kell és nagy valószínűséggel a következő költségvetési 

évtől ez az átalakítás megléphető. 

 

Tisztelt Társulási Tanács! Kérem a benyújtott költségvetési táblázatok alapján az 

előterjesztést megvitatni, és a 2020. évi Társulási költségvetési határozatot meghozni 

szíveskedjen.  

Határozati javaslat: 

 

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

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott 

kötelezettségére tekintettel a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegeit 10. számú melléklete szerint határozza meg.  

2.) A Társulási Tanács 2020. évben előzetes adatszolgáltatást adósságot keletkeztető 

ügylethez kérelmet NEM nyújt be. 

3.) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetési határozatát az 1. számú melléklet 

szerint / a következő módosításokkal fogadja el:  

- ………………………………… 

- ………………………………… 

- ………………………………… 

4.) A feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési határideje: 50%-

a 2020. március 31-ig; 50%-a 2020. augusztus 15-ig.  

 

Határidő: azonnal, illetve a 4. pontban foglaltak 

Felelős:  Huszár Gábor elnök 

               tagönkormányzatok polgármesterei 

 

Szentgotthárd, 2020. február 06. 

 

             Huszár Gábor 

                                                                                                                 elnök  

  



1. számú melléklet 

 

HATÁROZAT 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

2020. évi költségvetéséről 

 

 

I. A határozat hatálya 

 

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

Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

II. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi 

költségvetésének bevételi főösszege 

650 481 750 Ft 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi 

költségvetésének kiadási főösszege 

650 481 750 Ft 

 A költségvetés összevont mérlegadatait az 1-2. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

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

Intézményi működési bevétel                                           40 808 000 Ft 

Támogatásértékű bevétel                                                609 673 750 Ft 

650 481 750 Ft 

 

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása  

3. sz. melléklet 

Személyi juttatások           449 622 200  Ft 

Munkaadót terhelő jár.         87 865 300 Ft 

Dologi kiadások                107 818 750  Ft 

Támért műk.c.tám.                2 767 500  Ft 

648 073 750 Ft  

4. Felhalmozási kiadások összesen     2 408 000 Ft 

5. A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot képzett: 0 e/Ft (céltartalékot).  

6. A Társulás engedélyezett létszámát a 9. sz. melléklet határozza meg. 

7. A tagönkormányzatok intézményi támogatásának összegét a 11. sz. melléklet 

tartalmazza. A feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési 

határideje: 50%-a 2020. március 31-ig; 50%-a 2020. szeptember 30-ig.  

8. A Társulás 2020. évi költségvetésében Európai Uniós projekt tervezésére nem került sor. 

(5. sz. melléklet)   

9. A 6. sz. melléklet a hitelteher bemutatása (a Társulásnak nincs hiteltartozása). 

10. A Társulás 2020. évi költségvetése több éves kihatással járó kiadásokat nem tartalmaz. 

(7. sz. melléklet)  

11. A Társulás 2020. évi költségvetése közvetett kiadásokat nem tartalmaz. (8. sz. melléklet)  

 

 



 

 

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

1. Az Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatala által látja el. 

2. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

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

4. A Társulási Tanács az államháztartási törvény 34.§ bekezdése alapján jóváhagyott kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a Társulási Tanács elnökére ruházza. 

5. A 4.) pontban foglalt átcsoportosításról az érintettek – a Társulási Tanács elnöke 

koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő Társulási Tanács ülésén kötelesek 

beszámolni. A költségvetési határozat módosítására a Társulási Tanács elnöke ezzel 

egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 

6. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok elosztásáról – ha érdemi döntést 

igényel – a Társulási Tanács dönt a Társulási Tanács elnökének előterjesztésében, a 

költségvetési határozat egyidejű módosításával. 

7. A 6) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési határozat 

módosításáról a Társulási Tanács negyedévente dönt. 

8. A Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes 

kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem 

szereplő kiadásokat is teljesíthet maximum 100.000 Ft értékben. 

9. A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal 

kapcsolatban a munkaszervezet vezetőjének véleményét kikérni. Ennek során be kell 

mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat Társulásra háruló egyszeri, 

illetve folyamatos költségigényét. A munkaszervezet vezető véleménye alapján a 

pályázathoz szükséges önerő biztosításáról a Társulási Tanács dönt. 

A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, 

rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi 

költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Társulási Tanács előzetes engedéllyel 

vállalhatnak kötelezettséget. 

A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag 

a Társulási Tanács előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak. 

10. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás és intézményei számlavezető 

pénzintézetéül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Nyugat-dunántúli 

Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki. Az intézmények finanszírozása a „kiskincstár” 

keretében a számlavezető pénzintézet útján, megállapodás alapján történik. 

11.  A 2019. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg: 

a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az 

alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási 

díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám 

csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra 

kerül, 



b) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a 

meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa elvonásra kerül, 

c) A fenti pontok alapján elvonásra kerülő összeggel a 2019. évi költségvetési 

előirányzatok zárolásra kerülnek és a fenntartó (Társulás) által az 

önkormányzatoktól igényelt támogatást ezen összeggel csökkenti. 

 

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

A költségvetés végrehajtását a munkaszervezet vezetője köteles ellenőrizni, illetve eseti 

ellenőrzési feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján, vagy szükség esetén elrendelni. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet 

előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni. 

 

Ezen határozat rendelkezéseit 2020. január 01. időponttól kell alkalmazni. 

 

 

 

                   Dr. Dancsecs Zsolt                                                Huszár Gábor 

                munkaszervezet-vezető                                                  elnök 

 



 

Tárgy: 2020. évi Közbeszerzési terv elfogadása 

 

Előterjesztés 

a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2020. február 12-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 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.  

 

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 2020. 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.  

  

  

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

  

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. 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, 2020. február 05.  

 

          Huszár Gábor 

      elnök 



1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás 

2020. 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, 2020. február 12. 

 

 

 Huszár Gábor 

 elnök 



Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának 2020. február 12-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

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

elmúlt évekhez hasonlóan – a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz, 

az intézmény nyári zárva tartása tárgyában (lásd: 1. számú melléklet). 

 

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

fenntartó dönt az általa fenntartott óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról. Az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos SZMSZ-ének 11.1 pontja 

szabályozza a székhely óvoda és a két tagóvoda, valamint a bölcsőde nyári karbantartási 

szünetének meghatározását. Mindezek alapján a szentgotthárdi Játékvár Óvoda, az óvodai 

intézményegység tagóvodái, valamint a Tótágas Bölcsőde kapcsán szükséges dönteni a nyári 

zárva tartásokról. 

 

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

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

alábbiak szerint: 

 

Játékvár 

Óvoda 

Szentgotthárd 

2020. július 20-tól 2020. augusztus 07-

ig 

3 hét, 15 munkanap 

Micimackó 

Tagóvoda 

Magyarlak 

2020. július 13-tól 2020.augusztus 19-

ig 

6 hét, 28 munkanap 

Csillagvirág 

Tagóvoda 

Csörötnek 

2020. július 13-tól 2020. augusztus 19-

ig 

6 hét, 28 munkanap  

Tótágas 

Bölcsőde 

2020. július 20-tól 2020. augusztus 07-

ig 

3 hét, 15 munkanap 

 

A 2020. évben - az intézmény igazgatójának javaslata alapján - a székhely óvoda 

biztosítaná 3 munkahétre (2020. július 20. – 2020. augusztus 07-ig) indokolt esetben az 

ügyeleti ellátást az óvoda egy csoportjában, maximum 25 fős gyermeklétszám erejéig. 

Ez alapján minden család számára adott a lehetőség arra, hogy óvodás gyermekének 

elhelyezési gondja megoldott legyen akár egész nyáron is, az intézmény bármely óvodájában 

is jár az év más időszakában. 

 



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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a SZEOB nyári 

zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 

1.1. A SZEOB Játékvár Óvoda (ügyeletet ellátó óvoda) székhely intézményében 

2020. július 20. időponttól 2020. augusztus 07. időpontig (3 hét), 

1.2. A SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak intézményében 2020. július 13. 

időponttól 2020. augusztus 19. (6 hét) 

1.3. A SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek intézményében 2020. július 13. 

időponttól 2020. augusztus 19. időpontig (6 hét) 

1.4. A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményében 2020. július 20. időponttól 2020. 

augusztus 07. időpontig (3 hét) terjedő időtartamban. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős    : Huszár Gábor elnök 

                Varjuné Molnár Katalin igazgató 

                  

Szentgotthárd, 2020. február 06. 

 

      

                                            Huszár Gábor 

                                             polgármester 

 

 

 

 
 
 

 



 

Iktatószám    :     SzSz/  92.-10./2020. sz. 
 

               Tárgy            :    Intézményi javaslat és kérelem az óvodák és a bölcsőde 2020. évi nyári zárva  
                                           tartásának fenntartói meghatározására.  
 
               Ügyintéző    :     Varjuné Molnár Katalin 
 
               Címzett         :    Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
                                           Tanácsa, Szentgotthárd 
                                           Huszár Gábor úr, a Társulási Tanács elnöke részére 

 
Tisztelt Elnök Úr! 

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

fenntartó dönt az óvoda heti és éves, valamint a bölcsőde nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az 

intézmény 2010. július 01. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.1. pontja 

szabályozza a három óvoda és a bölcsőde nyári karbantartási szünetének meghatározását. 

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

bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartásának idejére: 

 

Játékvár Óvoda Szentgotthárd 
(ügyeletet ellátó óvoda!) 

2020. július 20- 2020. augusztus 07-ig 3 hét, 15 munkanap 

Csillagvirág Tagóvoda 
Csörötnek 

2020. július 13.- 2020. augusztus 19-ig 6 hét, 28 munkanap  

Micimackó Tagóvoda 
Magyarlak 

2020. július 13.- 2020.augusztus 19-ig 6 hét, 28 munkanap 

Tótágas Bölcsőde 2020. július 20- 2020. augusztus 07-ig 3 hét, 15 munkanap 

 

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

esetén, egész nyáron ellátást igényelhessen. Javaslatunk szerint 2020. évben a székhely óvoda 

biztosítaná 3 munkahétre (2020. július 20.- 2020. augusztus 07-ig), indokolt esetben az ügyeleti 

ellátást az óvoda egy csoportjában, maximum 25 fős gyermeklétszám erejéig. Amikor az  ügyeletet a 

tagóvodákban biztosítottuk, az ellátási igénybe vétel az adott óvoda férőhely száma miatt akkor is 

maximalizált volt. 
 

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

Szentgotthárd, 2020. február 06. 
                                                                    Tisztelettel: 
                                                                                                              Varjuné Molnár Katalin 

                                                                                                                   igazgató 

 

 



INTÉZMÉNYI JAVASLAT A SZEOB  ÓVODÁINAK ÉS A BÖLCSŐDÉNEK 2020. ÉVI KARBANTARTÁSI SZÜNETÉRE 

 

 2020. 
07.01.-
07.03. 
3 NAP 

2020. 
07.06-
10. 
5 NAP 

2020. 
07. 13-
17. 
5 NAP 

2020. 07.20- 24. 
5 NAP 

2020.  
07.27-
31. 
5 NAP 

2020.  
08. 03-
08.07. 
5 NAP 

2020. 
08.10.-
14. 
5 NAP 

2020.  
08.17-
19. 
3 NAP 

2020. 
08. 24-
29. 
6 NAP 

Összesen 

Játékvár Óvoda 
 

   A HIVATALOS ZÁRVA TARTÁS 
IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, DE AZ 
ÜGYELETI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK 
HELYE IS!!! 

   3 hét 
15 
munkanap 

Micimackó Tagóvoda 
Magyarlak 

 

         6 hét 
28 
munkanap 

Csillagvirág Tagóvoda 
Csörötnek 

 

         6 hét 
28 
munkanap 

Tótágas Bölcsőde 
 

         3 hét 
15 
munkanap 

 

 

 


