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Tárgy: Óvodai és bölcsődei átszervezések

Tisztelt Képviselő-testület!

A Játékvár Óvoda intézmény 2010. évi átszervezése kapcsán több döntés is született az 
elmúlt  hónapokban  mind  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata,  mind  a  fenntartó 
Kistérségi  Társulás  részéről.  Ezek  a  döntések  alapvetően  3  irányú  átalakítást  vettek 
tervbe 2010. július 01. időponttól, ezek:

I. a magyarlaki, a csörötneki és a gasztonyi óvodák tagóvodaként működnek 
tovább, 

II. a tótfalusi úti telephely megszűnik,
III.az intézmény feladatai kiegészülnek a napközbeni (bölcsődei) ellátással.

Az előterjesztés - ezeknek az irányoknak megfelelően - 3 elkülönülő, mégis összetartozó 
fejezetben folytatódik.

I. A MAGYARLAKI, A CSÖRÖTNEKI ÉS A GASZTONYI ÓVODA, 
MINT TAGINTÉZMÉNY

a)  Magyarlaki / csörötneki óvoda:

Az alapító önkormányzatok (Szentgotthárd, Csörötnek, Magyarlak) valamint a Kistérségi 
Társulás döntése alapján a Magyarlak - Csörötnek Általános Iskola és Óvoda 2009. július 
01.  időponttól  a SZOI tagintézményeként  működik.  A tagintézmény korábban egyetlen, 
önálló intézmény keretein belül gondoskodott nemcsak az iskolai oktatásról, de az óvodai 
nevelési feladatokról is - a tavalyi átszervezés következtében a SZOI tehát nem csak az 
általános iskolai -, középiskolai- és művészetoktatási képzést, de az óvodai nevelést is 
felvállalta.  A tavalyi  tagintézménnyé  válás  előkészítése  során  egyetlen  intézményként 
kezeltük a magyarlaki-csörötneki iskolát és óvodát, azonban már akkor látható volt:  az 
átszervezés második lépésére is szükség lesz, hiszen az óvodai feladatellátás szakmailag 
nem a SZOI keretein belül oldható meg a legjobban. 

Időközben a Játékvár Óvoda is vidéki tagintézménnyel bővült: a rönöki Kerekerdő óvoda 
szintén  tagintézményként  működik  tovább  2009.  júliusától.  Idén  Gasztony  Község 
Önkormányzata  jelezte  szándékát:  szintén  a  Játékvár  Óvoda  tagintézményeként 
szeretnék továbbműködtetni az óvodájukat. Jól látható: ahogy a SZOI, mint azt a neve is 
mutatja  (Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény),  a  kistérségi  oktatás 
székhelyintézményévé vált  -  ugyanez igaz a  Játékvár  Óvodára  is:  a  kistérségi  óvodai 
ellátás székhelyintézményévé nőtte ki magát.

A  fentiekre  tekintettel,  továbbá  a  közoktatási  szakértők  egyetértésével  az  érintett 



önkormányzatok, valamint a Kistérségi Társulás tervbe vette (mint a tavalyi átszervezés 
második lépését), hogy a jelenleg a SZOI intézmény keretei között működő csörötneki és 
magyarlaki  óvodák  a  már  amúgy  is  kistérségi  feladatokat  ellátó  szentgotthárdi 
székhelyóvoda tagóvodáiként működnek tovább 2010. július 01. időponttól. 

Fontos szempont, hogy az átszervezés az igényelhető állami támogatások összegét sem 
pozitív, sem negatív irányban nem érinti. Az egyetlen jelentkező többletköltség az, hogy 
mivel  külön-külön  működő  tagóvodaként  működik  tovább  majd  a  csörötneki  és  a 
magyarlaki  óvoda,  a  csörötneki  tagóvovoda  esetében  a  tagóvoda-vezetőnek  vezetői  
pótlékot  szükséges  biztosítani.  Csörötnek  község  polgármestervével  előzetesen 
egyeztettük ezt a jogszabály által kötelező jelleggel előírt többletköltséget, hiszen ennek a 
költségnek  a  továbbiakban  Csörötnek  Község  Önkormányzatának 
intézményfinanszírozási hozzájárulása jelenti majd a fedezetét. 

A 2009. július 01. időponttól és jelenleg is hatályos tagintézményi megállapodást célszerű 
2010. június 30. időponttal megszüntetni, és az óvodai tagintézmények kapcsán, valamint 
a SZOI részeként továbbműködő magyarlaki tagiskola kapcsán külön-külön, 2010. július 
01. időponttól hatályos tagintézményi megállapodásokat megkötni. (Melléklet.)

b) Tapsifüles Óvoda (Gasztony):

Gasztony Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint a Tapsifüles Óvoda alapító szerve az 
55/2009. számú határozatával kezdeményezte a Kistérségi Társulásnál, hogy a gasztonyi Tapsifü
les Óvoda és konyha intézmény a szentgotthárdi Játékvár Óvoda tagintézményeként működjön to
vább 2010. július 01. időponttól.

Az átszervezés elsődleges oka az anyagi előnyökben rejlik.  Amennyiben az intézmény 
tagóvodává válik, jogosulttá válik a tagintézményi támogatásra (70e FT/fő/év), valamint a 
kistelepülések  tagintézményi  támogatása  (1500  fő  alatt  16.710/fő/év).  A  gasztonyi 
óvodában jövőre 22 gyerek várható az előrejelzések alapján, vagyis ez azt jelenti, hogy 
éves szinten 1.907.620,- Ft többletbevételre tehet szert a fenntartó (2010. évben ennek 
4/12 részére, vagyis 635.873,- forintra). Mivel az intézmény fenntartási hozzájárulásaival 
kapcsolatban komoly gondokkal küzdenek az érintett települések, a tagintézménnyé válás 
ebből a szempontból feltétlenül indokolt. 

A gasztonyi óvoda és konyha tagintézménnyé válásának  feltétele, hogy az intézmény 
alkalmazottai  rendelkezzenek a megfelelő képzettséggel,  szakképesítéssel. Ennek 
kapcsán – mind a (tag)óvodavezető, mind a szakácsnő vonatkozásában -  egyeztetéseket 
folytattunk Gasztony község polgármesterével, aki a feltételeket nemcsak tudomásul vette 
és  elfogadta,  de  időközben  erről  tájékoztatta  az  érintett  alkalmazottakat  is.  Ennek 
megfelelően  a  konyhán dolgozó szakácsnőnek a  lehető  legrövidebb idő  alatt  szakács 
vagy vendéglátó/fogadós  szakképzettséget  kell  szereznie.  E  képzés anyagi  fedezetét 
Gasztony  Község  Önkormányzatának  kell  biztosítania.  A tagóvoda-vezető  esetében  a 
jogszabályi  változások miatt  pályázatot  kell  kiírni.  2010.  január  1-jétől  a  pályáztatásnál 
előnybe  kell  részesíteni  azt  a  pályázót,  aki  rendelkezik  szakvizsgával.  A  jelenlegi 
óvodavezető nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel. (Amennyiben a jövőre nézve is 
vezetői  ambíciói  vannak,  úgy  szükséges  számára  a  megfelelő  képzés  elvégzése, 
amelynek költségei nem a fenntartót terhelik.) 



c) A tagintézménnyé válásról:

ALKALMAZOTTAK: a tagóvodává válások során az óvodák valamennyi alkalmazottját a 
jogutód  intézmény  veszi  át,  mind  a  SZOI-ból  kiváló  magyarlaki-csörötneki  óvodák 
esetében,  mind  a  gasztonyi  óvoda  esetében.  Az  alkalmazottak  átvétele  során  az 
alkalmazottak munkaviszonya változatlanul fennáll, a munkáltató átszervezése nem vezet 
a munkaviszonyuk megszűnéséhez.

KÖLTSÉGVETÉS:  a  tagintézménnyé  válást  követően a  székhelyintézmény 
költségvetésébe beépül a tagóvoda költségvetése, de azon belül elkülönítve szerepel a 
tagintézményi költségvetés és mind a szentgotthárdi székhelyóvoda, mind a magyarlaki, 
mind  a  csörötneki  és  mind  a  gasztonyi  tagintézmény  esetében  külön  kell  vezetni  a 
bevételeket  és a kiadásokat.  A mindenkori  költségvetési  törvény alapján a magyarlaki, 
csörötneki  és  gasztonyi  óvodai  ellátás  után  igényelhető  alap-  és  kiegészítő  állami 
támogatásokat  –  az  intézményen  belül  -  a  magyarlaki,  csörötneki,  és  a  gasztonyi 
feladatellátásra kell  elkülöníteni  és fordítani  (részletesebben:  a  melléklet  tagintézményi 
megállapodásokban). 

ÉTKEZTETÉS: a tagintézménnyé történő átszervezés kapcsán problémaként merül fel, 
hogy  az  étkeztetést  a  szentgotthárdi  székhely  óvodában  és  a  magyarlak-csörötneki 
valamint a gasztonyi óvodában más-más szolgáltató látja el. Az érintett önkormányzatok 
továbbra  is  ragaszkodnak  a  saját  szolgáltatójukhoz,  a  gasztonyi  óvoda  saját 
főzőkonyhával  is  rendelkezik.  Amíg  viszont  a  magyarlaki-csörötneki  óvodákban  és  a 
gasztonyi óvodákban a tagintézménnyé válást követően is a korábbi szolgáltató látná el az 
élelmezési  szolgáltatást,  addig  a  székhelyóvodában  az  ELAMEN  Zrt.  gondoskodik  a 
feladatról. A tagintézménnyé válás egyik feltétele tehát, hogy a tagintézményi étkeztetés 
finanszírozását  továbbra  is  Magyarlak,  Csörötnek  és  Gasztony  Község 
Önkormányzatának  kell  biztosítania.  A tagintézménnyé  válás  másik  feltétele, hogy  a 
szolgáltatás  során  az  érintett  szolgáltatóknak  /  önkormányzatnak  biztosítaniuk  kell  a 
jogszabályokban meghatározott feltételeket. 

A tagintézményi megállapodások az előterjesztés mellékletét képezik.

d) Vélemények: 

A fenntartó - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben óvodát, óvodai csoportot 
nem szervezhet át, valamint legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 15. 
időpontjáig hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével összefüggő döntést. 

A törvény előírja, hogy a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha 
az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly mó
don, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. 
A törvény alapján  intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az 
alapító okiratnak a közoktatásról szóló törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatáro
zottak módosulásával jár. Annak eldöntéséhez, hogy az átszervezés a gyermeknek, szülőnek 
nem jelent aránytalan terhet, be kell szerezni a megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - 



szakvéleményét. A helyi önkormányzat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő 
véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. (3) bekezdése alapján a fenntartó az óvoda 
megszüntetésével, átszervezésével összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti 
közösségének, a nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény 
esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi 
kisebbségi önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének véle
ményét. 

A tagintézményi megállapodásokat és vele a végleges döntéseket az érintett felek, így az 
érintett  képviselő-testületek  és  a  fenntartó  Társulási  Tanács  a  törvényben  előírt 
vélemények  beszerzését  és  annak  megismerését  követően  fogadhatják  el.  A 
véleményeztetési  eljárást  –  a  törvényben előírtak szerint  -  valamennyi  előírt  szervezet 
vonatkozásában lefolytattuk,  a visszaérkezett vélemények az előterjesztés mellékletét 
képezik.

Az Oktatási  Hivatal  által  kijelölt  közoktatási  szakértő is  megküldte szakvéleményét  a 
tervezett  átszervezésekkel  kapcsolatban.  A közoktatási  szakértő  álláspontja  szerint  a 
tervezett tagintézménnyé válások támogathatók, annak törvényi / szakmai akadálya nincs 
(melléklet).

A  közoktatási  szakértő  véleményének  ismeretében  Vas  Megye  Önkormányzata is 
tárgyalta  a  tervezett  átszervezést:  a  102/2010.  számú határozatával  egyetértett  azzal, 
hogy a tervezett átszervezés a megye közoktatási tervével nem ellentétes. (Melléklet).

Mind a SZOI, mind az óvoda alapító okiratát érinti  a változás ->  a módosított alapító 
okiratok szintén az előterjesztés mellékletét képezik. 



II. TÓTFALUSI ÚTI TELEPHELY MEGSZŰNTETÉSE

Mind az alapító  szentgotthárdi  Képviselő-testület,  mind  a fenntartó  Kistérségi  Társulás 
arról  határozott,  hogy  a  Játékvár  Óvoda  Tótfalusi  úti  telephelyének  2010.  június  30. 
időponttal történő megszüntetését tervezi.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletének II. fejezet 2. pontja 
alapján  a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot akkor 
is meg kell szervezni, illetve fenn kell tartani, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc 
gyermek  szülője  kéri.  Mivel  az  intézményben  nemcsak  a  rábatótfalui  csoportban  van 
nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelés, hanem a székhely óvodában is, ezért a szülői 
igényt továbbra is ki tudja elégíteni a Játékvár Óvoda - azaz a lehetőséget nem szünteti 
meg, csak átszervezi a fenntartó.

A döntés meghozatalakor az alábbiakat vettük figyelembe:
- az egyre csökkenő gyermeklétszám a tagóvodában - szeptembertől  már csak 8 

gyermek várható összesen ebben a csoportban
- az  óvodai  szlovén  nemzetiségi  neveléshez  szükséges  feltételeket  a  törvényi 

előírásoknak  megfelelően,  maradéktalanul  szeretnénk  megteremteni.  A  jelen 
pillanatban  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  végzettségű  óvónő  - 
csoportonként  2-2  fő  -  sem  a  székhelyen,  sem  a  Tótfalusi  úti  óvodában  nem 
biztosított, mert csak 1-1 óvónő/csoport rendelkezik a megfelelő szakképzettséggel. 
A telephely megszüntetése esetén integráljuk a Tótfalusi utcai óvodai csoportot a 
székhely óvoda csoportjába, és így a gyermekek teljes óvodai életében biztosított 
lesz a törvény szerinti megfelelő személyi feltétel, mind az óvónők, mind a dajka 
tekintetében.

- a Tótfalusi úti óvoda épülete több mint 100 éves; az épület vizesedik, nyirkos, a 
falak  salétromosak,  a  nyílászárók  rosszak,  az  épületgépészeti  berendezések 
elavultak, egyre többször és több mindent kell javítani.

- a játszóudvar nagyon kicsi, közös a szolgálati lakásokban lakókkal, kevés és nem 
megfelelőek az udvari játszóeszközök.

A telephely megszüntetésének előnyei:
- jogszabályi  előírásoknak megfelelő  személyi  feltétel  -  2  fő  szlovén nemzetiségű 

végzettségű óvónő és 1 fő szlovén tájnyelvet beszélő dajka,
- esztétikusabb, jobb környezeti feltétel a gyermekek számára,
- a gyermekek esélyegyenlősége növekedne, hisz könnyebben hozzáférhetnének az 

óvoda által nyújtott valamennyi szolgáltatáshoz, nem kellene őket ezek miatt külön 
utaztatni szüleiknek (logopédiai ellátás, zeneóvoda, gyermek színházi előadások, 
mozi, stb.)

- a  jelenleg  még  a  telephelyre  járó  gyermekeknek  biztosított  nyitvatartási  időnél 
hosszabb  napi  nyitvatartási  idő  biztosítása,  illetve  kevesebb  a  nyári  „leállás”  a 
székhely óvodában

- a gyermekekkel továbbra is egy csoportban lesz a jelenlegi, már ismert óvónő,
- kevesebb dologi kiadás a korszerűtlen, leromlott állapotú ingatlan fenntartásának, 

folyamatos karbantartási indokának felszámolásával.



A megszüntetés hátrányai:
- a döntés és  a teljes intézményi átszervezés (mindössze) 1  fő  határozott  időre 

kinevezett dajka egzisztenciáját érinti majd (a korábban tervezett 3 fő helyett),
- a  gyermekeket  be  kell  hozni  a  székhely  óvodába,  (bár  a  szülők  többsége 

Szentgotthárdon dolgozik, nem a településrészen).

A  már  meghozott  fenntartói  határozatoknak  megfelelően  az  intézmény  2010.  évi 
költségvetéséből a Tótfalusi úti telephely megszüntetésének okán már elvonásra kerültek 
úgy a személyi jellegű (3 fő), mint a dologi kiadások várható megtakarításainak összegei. 
Mivel  a  telephely  megszüntetés  a  létrejövő  új  intézményi  struktúra  miatt  végső  soron 
„csak”  egy,  határozott  időre  alkalmazott  dajka  egzisztenciáját  érinti  –  a  pedagógusok 
további foglalkoztatása a székhely óvodában indokolt és biztosított – nem kell számolni a 
felmentés és végkielégítés költségeivel.

A közoktatásról szóló törvény 102. (3) bekezdése alapján a fenntartó az óvoda megszüntetésé
vel, átszervezésével összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségé
nek, a nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha 
nem rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi kisebbségi 
önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének véleményét.

A véleményeztetést a jogszabályoknak megfelelően lebonyolítottuk,  a visszaérkezett vélemé
nyek az előterjesztés mellékletében megtalálhatók.

Az Oktatási Hivatal által kijelölt közoktatási szakértő szerint indokolt a telephely megszünteté
se, tekintettel az alacsony gyermeklétszámra és az épület elavultságára. Sem a szülőknek, sem 
a gyermekeknek nem okoz aránytalanul nagy terhet a telephely megszüntetése, sőt, gyermekek 
jobb infrastrukturális és személyi feltételek közé kerülnek a szakértő szerint.

A Szlovén Kisebbségi Önkormányzat is tudomásul vette, hogy a fenntartó és az alapító a te
lephely megszüntetését tervezi 2010. július 01. időponttól, egyben kéri az óvoda épületének kö
zösségi céloknak megfelelő állapotban tartását.

A  közoktatási  szakértő  véleményének  ismeretében  Vas  Megye  Önkormányzata is 
tárgyalta  a  tervezett  átszervezést:  a  102/2010.  számú határozatával  egyetértett  azzal, 
hogy a tervezett átszervezés a megye közoktatási tervével nem ellentétes. (Melléklet).



III. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A LÉTREHOZÁS INDOKÁRÓL

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 
48.§-a megszorítást  hozott  a közalapítványok tekintetében (Át.  1.§ (3) bekezdés):  „Ha 
törvény, vagy önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, kötelező egy éven belül  
kezdeményezni a megszüntetést, ha a közalapítvány vagyonán belül az államháztartáson 
kívüli bevétel – így különösen: juttatás, adomány – aránya (a működés megkezdésének 
évét nem számítva) két éven át 80 % alatti”. Mivel a Tótágas Közalapítvány tekintetében 
az elvárt saját források aránya ehhez képest nagyságrendekkel alacsonyabb, a bevételei 
elsősorban állami  /  önkormányzati  forrásból  származnak,  2011.  január  01.  időponttól 
megjelenik a megszüntetés kezdeményezésének kötelezettsége. 

Az alapító szentgotthárdi Képviselő-testület, valamint a fenntartó Kistérségi Társulás arról 
határozott, hogy a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődét 2010. 
július 01. időponttól költségvetési szervként, közös igazgatású intézményként a Játékvár 
Óvodával  kell  működtetni.  A már  működő  költségvetési  szervhez csatolt  feladatellátás 
mellett az alábbi érvek kerültek szólnak:

 Az óvodai  felvétel  lehetősége két és fél  éves kortól  válik lehetővé a következő, 
2010. szeptemberétől  induló nevelési  évtől.  A két intézmény közötti  átjárhatóság 
biztosított és folyamatos lesz, több férőhelyet lehet biztosítani a bölcsődében, és a 
kisebb korosztálynak sem kellene sorban állni és várni a megüresedett helyekre.

 Közös  igazgatású  intézményként  átmenetileg  megoldódik  az  óvoda  azon 
problémája,  hogy  nincs  tornaszobája.  Azért  csak  átmenetileg,  mert  a  19/2002. 
(V.8.)  OM rendelet  a  közoktatási  intézmények elhelyezésének és  kialakításának 
építészeti-műszaki  követelményeiről  az óvodai  tornaszoba  legkisebb méretét  60 
m2-ben  határozza  meg.  (fontos:  nem  hely-,  hanem  pénzhiány  miatt  nincs  az 
óvodának tornaszobája).  A bölcsődében a 0-3 éves kisgyermekkornak megfelelő 
tornaszoba  áll  a  gyermekek  rendelkezésére,  kis  létszámú  óvodai  csoportokkal, 
csoportbontásokkal  átmenetileg  hasznosítható lesz az óvodának is. Sőt, további 
kis helyiségeket lehet kialakítani,  ahol  az egyes szakértői  vélemények alapján a 
gyermekek  egyéni  fejlesztését  lehetne  végezni  (fejlesztő  szobák).  (A bölcsőde 
épületében jelenleg is két óvodai csoport kap helyet.)

 Pályázati lehetőségek kihasználása, előnyösebb finanszírozási mutatók. 

A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZÜNTETÉSE

A közalapítványt  a  bíróság nemperes eljárásban megszünteti,  ha  az alapító  ezt  arra 
hivatkozással  kéri,  hogy  a  közfeladat  ellátásának  biztosítása  más  módon  vagy  más 
szervezeti  keretben hatékonyabban megvalósítható.  A fenti  jogszabály (5)  bekezdése 
rendelkezik  arról  is,  hogy a  közalapítvány megszűnése esetén  az alapító  köteles  a 
megszűnt  közalapítvány  vagyonát  -  a  hitelezők  kielégítése  után  - a  megszűnt 
közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztatni. A törlésre megfelelően alkalmazni kell az alapítvány nyilvántartásba vételére 
vonatkozó  szabályokat,  tehát  a  közalapítvány  bírósági  nyilvántartásban  való 
törléséről – az alapító által benyújtott kérelem alapján - a közalapítvány székhelye 
szerint illetékes megyei bíróság határoz, nemperes eljárás keretei között.



Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fentiek  alapján  arról 
határozott, hogy - mint a Tótágas Közalapítvány alapítója - kéri a Vas Megyei Bíróságtól a 
Tótágas Közalapítvány megszüntetését. A Képviselő-testület felkérte a kuratórium elnökét, 
hogy  új  kötelezettségeket  a  Közalapítvány  nevében  ne  vállaljon,  a  folyamatban  lévő 
ügyeket rendezze, a tartós jogviszonyok megszűnéséhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg, készítse el a Közalapítvány pénzügyi és szakmai záró-beszámolóját. A Képviselő-
testület arról is döntött már, hogy a Tótágas Közalapítvány vagyonát a létrehozandó közös 
igazgatású intézmény keretén belül létrehozandó bölcsődei intézményegység részére adja 
át azzal, hogy az intézmény köteles az átadott vagyont a megszűnt közalapítvány alapító 
okiratában meghatározott célokhoz hasonló célokra fordítani. 

A KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNYRŐL

A közös igazgatású intézménnyel nem új intézményt alapítunk, hanem a meglévő intézményt 
(Játékvár  Óvoda)  feladatait  bővítjük,  illetve  a  meglévő  intézményben  hozunk  létre  2 
intézményegységet:  egy  óvodai-  és  egy  bölcsődei  intézményegységet.   A közoktatásról  szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 33. § (1) alapján többcélú intézmény lehet közös igazgatású közoktatási 
intézmény.  A (2)  bekezdés  alapján  többcélú  intézmény  akkor  létesíthető,  ha  a  létesítés  és  a 
működés anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei valamennyi feladat ellátásához biztosítva 
vannak.  A  feladatbővítés  –  a  rendelkezésünkre  álló  információk  alapján  -  többlet 
költségvetési  támogatással  nem jár,  mert  a  jelenlegi  óvodai  és  bölcsődei  költségvetési 
kereteken belül, személyi átszervezésekkel, átcsoportosításokkal a feltételek biztosíthatók. 
A (4) bekezdésben olvashatunk arról, hogy a közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti 
és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási 
intézmények feladatait látja el. A közös igazgatású közoktatási intézményben a nevelő és oktató 
munkához  kapcsolódó,  -  a  törvény  121.  §  (1)  bekezdésének  25.  pontjában  felsorolt  -  nem 
közoktatási tevékenységet ellátó intézményegység is működhet. A 121.§ (1) 25. a nevelő és oktató 
munkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenységek között említi a bölcsődei ellátást is. 

A tervezett szervezeti átalakítás nem jelent az óvodai szolgáltatást igénybevevő gyermekeknek / 
szülőknek  hátrányt,  vagy  többlet-terhet,  sőt,  éppen  ellenkezőleg. A  két  intézményegység 
szakmailag teljes önállóságot kap, és a jelenleg működő óvodát helyiség használati- és szakmai 
szempontból csupán előnyösen érinti az átszervezés. A létrejövő új, közös igazgatású közoktatási 
intézmény,  az  óvodához  tartozó  bölcsődével,  a  rönöki,  gasztonyi,  magyarlaki,  csörötneki 
tagóvodákkal az óvodának jelent többletfeladatot, illetve többlet-terhet, részben a csatolt nem 
közoktatási  tevékenységgel,  részben  a  különböző  településeken  működő  tagóvodákkal.  Az 
intézmény összesen 15 óvodai csoporttal, 4 bölcsődei csoporttal, 414 férőhellyel, 67 alkalmazottal 
működik  majd!  A 15 csoportos  óvodában a  jelenlegi  technikai  létszám 2 fő  ügyviteli  dolgozó, 
továbbá egy fő konyhai alkalmazott a gasztonyi óvodában.

A KIALAKÍTANDÓ SZERVEZETI STRUKTÚRA 
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1 fő intézményvezető (igazgató)
Óvodai intézményegység

1 fő intézményegység-vezetővel
(helyettes nélkül),

4 tagóvoda vezetővel

Bölcsődei intézményegység
1 fő intézményegység-vezetővel

(helyettes nélkül)
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15 óvodai csoportban óvónő:          27 fő
logopédus:                                        2  fő
a 15 óvodai csoportban dajka:        15 fő
ügyviteli dolgozók:                             3 fő
kisegítő dolgozó (szakácsnő)            1 fő

ÓVODA ÖSSZESEN:                  53 FŐ

4 bölcsődei csoport,
gondozónők:                                          8 
fő
kisegítők(takarítónők,
mosónő):                                              3 fő
KONYHAI ALKALMAZOTTAK (4 fő) 
NÉLKÜL!

BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:                 14 
FŐ
                                           
„Megtakarítás”: 4 konyhai státusz

MINDÖSSZESEN:      67 FŐ ALKALMAZOTT
Megjegyzés: Az átszervezések előtti, összes alkalmazotti létszám 73 fő volt.

A feladatbővítés – jelenleg rendelkezésre álló információk alapján -  összesített intézményi szinten 
többlet  költségvetési  támogatással  nem jár,  mert  a  jelenlegi  óvodai  és bölcsődei  költségvetési 
kereteken  belül,  személyi  átszervezésekkel,  átcsoportosításokkal  a  feltételek  biztosíthatók.  A 
Tótágas Bölcsőde költségvetéséből a Játékvár Óvoda költségvetésébe szükséges a felszabaduló 
szakdolgozói státuszok személyi jellegű kiadásainak beépítése, úgymint: 
a  bölcsőde  vezetőjének  és  helyettesének  alapilletményéből,  vezetői  pótlékából,  kereset 
kiegészítéséből, ami közterhek nélkül 346.000Ft/hó, (a fennmaradó összeg biztosítja a bölcsődei 
intézményegység-vezetőjének  kötelező,  havi  26.000Ft-os  vezetői  pótlékát!)  az  óvoda 
költségvetésébe kell beépíteni havi 293.000Ft-ot, az új intézményi struktúra miatt, mely minden 
ügyviteli  dolgozót  az igazgató alá  rendel,  valamint  az óvodai  intézményegység-vezetői  státusz 
miatt. 

A  bölcsődevezető  munkaviszonyának  korengedményes  nyugdíjazással  történő 
megszüntetése többlet költséget jelent a 2010-es pénzügyi évben, mert ennek költségei nem 
lettek megtervezve az intézmény költségvetésében.  (40 éves jubileumi jutalom, korengedmény 
idejére nyugdíj).

Az  óvoda  bölcsődével  történő  tervezett  összevonása  kapcsán  is  –  mint  közös  igazgatású 
közoktatási intézmény – az alapdokumentumainak átdolgozására lesz szükség , úgy mint: 

 nevelési  program  összehangolása,  egységesítése;  bölcsőde  szakmai  programjának 
elkészítése (szakértői vélemény és fenntartói jóváhagyás szükséges) 

 SZMSZ módosítása, fenntartói jóváhagyása 
 intézményi minőségirányítási program módosítása, fenntartói jóváhagyása
 házirend módosítása, fenntartói jóváhagyása.

A felsorolt dokumentumok többsége már most elkészült, az átszervezéssel kapcsolatos végleges 
fenntartói  döntéshozatalt  követően  véleményeztetésre  kerülnek,  majd  várhatóan  a  júniusi 
Társulási Tanácsi ülésen kerülnek jóváhagyásra. 



További  feladat  lesz  a  működési  engedély  megkérése  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet értelmében -> a 3.§ (2) bekezdés alapján a 
működést engedélyező szerv gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén 
a szolgáltató székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

Munkavállalók  átvétele:  a  Tótágas  Közalapítvány  jelenleg  a  Munka  Törvénykönyve 
szerint  foglalkoztatja  az  alkalmazottait.  Az  átszervezést  követően  az  átszervezett 
intézmény  a  Közalapítvány  bölcsődei  neveléssel  foglalkozó  alkalmazottait  - 
ugyanolyan  feltételek  mellett  -  átveszi,  és  közalkalmazotti  jogviszony  keretében 
folytatják  tovább  a  munkájukat.  Erre  a  Munka  Törvénykönyve  lehetőséget  is  ad.  A 
közalkalmazotti  jogviszony  keretében  történő  továbbfoglalkoztatás  számottevő 
többletköltséget nem jelent majd a fenntartó számára, hiszen a Tótágas Közalapítvány 
létrehozásakor  meghatározásra  került:  a  közalkalmazotti  feltételekkel  kerülnek 
foglalkoztatásra a bölcsőde alkalmazottai.  

Étkeztetés biztosítása:  Jelenleg nem egységes a két  intézményben a szolgáltatás,  a 
bölcsődének  saját  konyhája  van,  az  óvoda  pedig  az  ELAMEN  Zrt-től  vásárolja  a 
szolgáltatást.  (Sőt,  a  korábbiakban már  írtunk  arról,  hogy a  magyarlaki  és  csörötneki, 
valamint  a  gasztonyi  óvodákban  is  más-más  a  szolgáltató.)  A  közös  igazgatású 
intézménnyé történő átalakulást követően a bölcsőde kapcsán is vásárolt szolgáltatásról 
beszélhetünk majd, ezzel kapcsolatban -  az előzetes egyeztetések után  - hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban.

Az  átszervezett  intézmény  alapító  okirata is  természetesen  módosításra és  fenntartói  általi 
jóváhagyása szorul. A módosított alapító okirat elkészült és az előterjesztés mellékletét képezi. 

Mivel az intézmény fenntartója jelenleg és az átszervezést követően is a Kistérségi Társulás, az 
átszervezéshez  szükség  van  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának 
módosítására is, amelyet a társult önkormányzatok képviselő-testületei időközben meg is tettek.

Miután természetesen ez olyan intézményátszervezésnek minősül, amely érinti az  óvoda alapító 
okiratát  is,  a  végleges  döntés  meghozatala  előtt  a  jogszabályban  meghatározott 
véleményeztetési  eljárásokat le  kellett  folytatni.  Az  előírásoknak  megfelelően  lefolytatott 
véleménykérésekre érkezett anyagok az előterjesztés mellékletét képezik.

Az  előírásoknak  megfelelően a  Nyugat-Dunántúli  Regionális  Módszertani  Bölcsőde 
(Szombathely)  szakértői véleményét  is  megkértük  –  a  kialakított  szakvélemény  az 
átszervezéshez szükséges elvi hozzájárulást megadta.

Az  Oktatási  Hivatal  által  kijelölt közoktatási  szakértő  véleménye  (melléklet)  szerint  az 
átszervezés végrehajtható, az sem a gyermekek, sem a szüleik számára nem jelent aránytalan 
terhet, érdekeik nem sérülnek.

A  közoktatási  szakértő  véleményének  ismeretében  Vas  Megye  Önkormányzata is 
tárgyalta  a  tervezett  átszervezést:  a  102/2010.  számú határozatával  egyetértett  azzal, 
hogy a tervezett átszervezés a megye közoktatási tervével nem ellentétes. (Melléklet).



Tisztelt Képviselő-testület!

Az  Oktatási  Hivatal  által  kijelölt  közoktatási  szakértő  szakértői  véleménye,  valamint  a 
beérkezett egyéb vélemények alapján jól látható,  hogy az alapító Képviselő-testület és a 
fenntartó Társulási Tanács által év elején tervbe vett intézményátszervezés megvalósítható, 
jogszabályokban előírt  rendelkezésekbe nem ütközik,  a gyermekek és a szülök számára 
nem jelent aránytalan terhet.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  tárgyban dönteni 
szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért  és  javasolja  a 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsának,  hogy  a  jelenleg  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda 
tagintézmény részeként működő magyarlaki óvoda és csörötneki óvoda 2010. július 
01.  időponttól  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 
intézmény  Játékvár  Óvoda  intézményegységének  külön-külön  tagóvodájaként 
működjön tovább. A Képviselő-testület az óvodai tagintézményi megállapodásokat (1. 
és 2. számú melléklet) valamint a jelenlegi tagintézményi megállapodás helyébe lépő 
iskolai tagintézményi megállapodást (4. sz. melléklet) a melléklet szerint jóváhagyja, 
annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2010. július 01.
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

2. Szentgotthárd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért  és  javasolja  a 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a  gasztonyi Tapsifüles Óvoda (és 
konyha) 2010. július 01. időponttól a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és  Bölcsőde  intézmény  Játékvár  Óvoda  intézményegységének  tagóvodájaként 
működjön  tovább.  A  Képviselő-testület  a  tagintézményi  megállapodást  (3.  számú 
melléklet)  a  melléklet  szerint  jóváhagyja,  annak  aláírására  felhatalmazza  a 
polgármestert. 

Határidő: 2010. június 30.
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

3. Szentgotthárd  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  azzal  és javasolja  a 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Játékvár Óvoda Tótfalusi úti telephelyét 
2010. június 30. időponttal szüntesse meg. Ezzel párhuzamosan a megszüntetendő telephely 
helyiségeit közösségi célok kielégítésére, határozatlan időpontig a Szlovén Kisebbségi Ön
kormányzat használatába adja.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

4. Szentgotthárd  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért  azzal  és javasolja  a 
fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy a Játékvár Óvoda intézmény egy 
olyan többcélú, közös igazgatású intézményként működjön tovább 2010. július 01. időponttól, 
amelynek egy óvodai és egy bölcsődei intézményegysége van, és amelynek neve:  Szent
gotthárd és Kistérsége Egyesített  Óvodák és Bölcsőde.  A Képviselő-testület  az intéz



mény alapító okiratát – 2010. július 01. időpontban történő hatálybalépéssel – az előterjesz
tés 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal, az alapító okirat hatályba lépésére: 2010. július 01.
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

5. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete javasolja a Szentgotthárd Vá
ros és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy értsen egyet azzal, 
hogy a Tótágas Közalapítvány valamennyi bölcsődei alkalmazottját  (kivéve: konyhai al
kalmazottak), azaz összesen 14 álláshelyet, 2010. július 01. időponttól a 4.) pontban megha
tározott  közös igazgatású intézmény vegye át  a munkaviszony folyamatos megtartásával. 
2010. július 01-től  az intézményben a főfoglalkozásúak száma 67 fő. 

Határidő: 2010. július 01.
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

6. Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége Oktatási Intézmény alapító okiratát – 2010. július 01. időpontban történő 
hatálybalépéssel - az előterjesztés 6. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal, az alapító okirat hatályba lépésére: 2010. július 01.
Felelős:   Viniczay Tibor polgármester

Szentgotthárd, 2010. május 05.

                                                                                                         Viniczay Tibor sk.
                                                                                                          polgármester
                                                                                
Ellenjegyzem:
                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző



1. számú melléklet

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
(MAGYARLAKI TAGÓVODA )

amely  létrejött  egyrészről  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsa  (9970  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  11.,  képviseli: 
Doncsecz András elnökhelyettes)
másrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
11., képviseli: Viniczay Tibor polgármester)
harmadrészről Magyarlak Község Önkormányzata (9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 143., 
képviseli: Monek Gyula polgármester)

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1.) A Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  (továbbiakban 
Többcélú  Kistérségi  Társulás)  2005.  április  28-án  alakult  a  szentgotthárdi  kistérség 
valamennyi (15) települési önkormányzata részvételével. A Többcélú Kistérségi Társulás 
alapfokú  oktatás-nevelési  feladatellátásához  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  és 
Magyarlak Község Önkormányzata is csatlakoztak, annak jelenleg is részesei.
1.2.) A Játékvár  Óvoda  fenntartója  2005.  július  01.  időponttól  a  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsa,  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény 
Magyarlak - Csörötnek Általános Iskola és Óvoda tagintézmény magyarlaki óvodájának 
fenntartója 2009.  július 01.  időpont  óta – a többcélú kistérségi  társulási  feladatellátás 
keretein  belül  –  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa,  alapítója  pedig 
Magyarlak Község Önkormányzata.

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1.) A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda  tagintézmény  részeként 
működő magyarlaki óvoda (9963 Magyarlak, Temető út 1.) 2010. július 01. időponttól a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény Játékvár Óvoda 
intézményegységének tagóvodájaként működik tovább, az alábbiak szerint:

 A tagintézmény neve, székhelye: 
• NÉV:  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 

Micimackó Tagóvoda, 
• CÍM: 9963 Magyarlak, Temető út 1. 

2.2.) A  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  fenntartói  és 
felügyeleti  jogait  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  gyakorolja  a 
továbbiakban (is), de: 

 vétójog  illeti  meg  a  magyarlaki  feladatellátással  kapcsolatos,  Társulási  Tanácsi 
döntést igénylő kérdés esetén Magyarlak Község Önkormányzatát,

 vétójog illeti meg a szentgotthárdi feladatellátással kapcsolatos, Társulási Tanácsi 
döntést igénylő kérdés esetén Szentgotthárd Város Önkormányzatát.

A  vétójoggal  élő  önkormányzat  a  meghozott  döntést  megakadályozza.  A  vétó 
bejelentésére a Társulási Tanácsi döntés meghozatalát követően a következő napirendi 



pont  tárgyalásának  megkezdéséig,  utolsó  napirend  esetén  az  ülés  bezárásáig  van 
lehetőség.  A sürgősségi  indítvány  alapján  napirendre  tűzött  kérdésekben  azt  a  tagot, 
akinek  vétójoga  van,  de  az  ülésen  a  napirend  tárgyalásakor  nincs  jelen,  három 
munkanapon belül értesíteni kell a döntésről és ebben az esetben további 3 munkanapig 
van lehetősége a vétó bejelentésére. Ilyenkor a vétót írásban kell bejelenteni, a vétót a 
határnapon 12.00 óráig kell megküldeni a kistérségi referensnek, aki köteles a következő 
ülésre előterjesztést előkészíteni. Ebben az esetben a megvétózott döntés előterjesztését 
a következő ülésen újból napirendre kell tűzni és első napirendként kell tárgyalni. Több így 
megvétózott döntés esetében a következő ülésen az újra napirendre tűzött előterjesztések 
sorrendje azonos az előző ülésen elfogadott sorrenddel. A vétó levélben, telefaxon és e-
mailben is megküldhető.
2.3.) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde működési területe az 
átszervezést követően is a szentgotthárdi kistérség. 
2.4.) A magyarlaki tagóvodában az élelmezési szolgáltatást az átszervezést követően is a 
Csörötnek Község Önkormányzata által szolgáltatásba kiadott főzőkonyha biztosítja. 

3. MUNKÁLTATÓI JOGOK

3.1.) A Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  vezetője  felett  a 
munkáltatói  jogokat   a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  gyakorolja,  a 
kinevezés és felmentés előtt a Társulási Tanács azonban köteles kikérni és figyelembe 
venni  a  székhelytelepülés önkormányzatának  véleményét -  a  véleménytől  eltérni  csak 
alapos szakmai indokkal lehetséges. A kinevezés és felmentés során Magyarlak Község 
Önkormányzatának véleményét is ki kell kérni, és a döntéshozatal előtt ismertetni kell a 
Társulási Tanáccsal.
3.2.)  A tagóvoda-vezetői  megbízást kötelező  megpályáztatni.  A Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményvezetője a tagóvoda vezetőjének kinevezéséhez, meg
bízásához,  felmentéséhez köteles kikérni  Csörötnek Község Önkormányzatainak véleményét, 
amely véleménytől eltérni csak alapos szakmai indokkal lehetséges.
3.3.)  A  tagóvodában  foglalkoztatott  közalkalmazottak  felett  a  kinevezési  és  egyéb 
munkáltatói  jogokat  az  intézményvezető  gyakorolja  majd  a  továbbiakban,  de  a 
tagintézményben  foglalkoztatott  közalkalmazottak  kinevezéséhez,  megbízásához, 
felmentéséhez kikéri a tagóvoda vezető véleményét.
3.4.)  Az  óvoda valamennyi  alkalmazottját  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített 
Óvodák  és  Bölcsőde  veszi  át.  Az  alkalmazottak  átvétele  során  az  alkalmazottak 
munkaviszonya változatlanul fennáll.

4. FINANSZÍROZÁS

4.1.) A 2.1.) pontban meghatározott átszervezést követően a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  költségvetésébe  beépül  a  magyarlaki  tagóvodai 
költségvetés, de a magyarlaki tagóvoda esetében külön kell  vezetni a kiadásokat és a 
bevételeket.
4.2.)  A  mindenkori  költségvetési  törvény  alapján  a  magyarlaki  óvodai  ellátás  után 
igényelhető  alap-  és  kiegészítő  állami  támogatásokat  –  az  intézményen  belül  -  a 
magyarlaki  feladatellátásra  kell  elkülöníteni  és  fordítani. A  mindenkori  költségvetési 
törvény alap- és kiegészítő állami támogatásaival le nem fedett fenntartási költségeket a 
magyarlaki  feladatellátás  után  Magyarlak  Község  önkormányzata  köteles  biztosítani  a 
Társulás költségvetésén belül. Amennyiben Magyarlak Község Önkormányzata a hiányzó 



anyagi eszközöket nem biztosítja, úgy a tagóvoda által ellátott  feladatok lecsökkennek, 
azokat a tagóvoda ezen a településen nem tudja ellátni.
4.3.) A tagóvoda működéséhez, fenntartásához a 4.2.) pontban meghatározott pénzügyi 
hozzájárulást  Magyarlak  Község  Önkormányzata az  éves  költségvetési  rendeletében 
elkülönített előirányzatként biztosítja, átadott pénzeszközként. A magyarlaki óvodai ellátás 
normatívákkal  le  nem  fedett  fenntartási,  működtetési  és  esetleges  felújítási  költségeit 
Magyarlak Község Önkormányzata köteles biztosítani.  A pénzügyi hozzájárulás összegét 
a  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  és  Magyarlak  Község  Önkormányzata  
költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül és indokolt esetben módosítják. A 
pénzügyi  hozzájárulást  Magyarlak  Község  Önkormányzata  havonként,  a  tárgyhónapot 
megelőző  hónap  28.  napjáig  átutalja a  Többcélú  Kistérségi  Társulás költségvetési 
elszámolási  számlájára.  A  pénzügyi  hozzájárulás  nem  teljesítése  esetén,  a  fizetési 
határidő  lejártától  számított  30  naptól  irányadó eljárás az inkasszó-azonnali  beszedési 
megbízás alkalmazása.

5. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATOK

5.1.) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde az előirányzatok felett 
teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. 
5.2.) A Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde,  és  ezen belül  a 
magyarlaki tagóvodával kapcsolatos valamennyi pénzügyi-gazdasági feladatot a Társulás 
munkaszervezete, a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el, a feladat ellátása után 
Magyarlak Község Önkormányzatait nem terheli hozzájárulási kötelezettség.
5.3.) A  pénzügyi-,  és  gazdasági  feladatok  ellátásának  részletes  szabályait  –  a 
munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjét  a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal 
(mint  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv)  és  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  (mint  önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési  szerv)  között  megkötendő  megállapodás  részletezi.  Ezen  megállapodás 
kiterjed:

• a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének,
• a nyilvántartások vezetésének,
• a könyvelési feladatok ellátásának,
• a költségvetés tervezésének, beszámoló készítésének,
• az előirányzatok módosításának, 
• a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének,
• a személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás szabályainak,
• a pénzkezelés rendjének, 
• a  folyamatba  épített  előzetes  és  utólagos  vezetői  ellenőrzés  szabályainak  a 

meghatározására.

6. INTÉZMÉNYI VAGYON, TULAJDONJOG

6.1.) A magyarlaki tagóvoda működéséhez szükséges ingatlan 2010. július 01. időpontot követően 
is  Magyarlak  Község Önkormányzatának tulajdonát  képezi,  de  a  Szentgotthárd  és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde magyarlaki tagóvodájának térítésmentes használatába kerül át je
len megállapodás időtartamáig. A székhely feladatellátását szolgáló  ingatlan és ingóvagyon – a 
Többcélú Társulás pályázatai kivételével – továbbra is Szentgotthárd Város Önkormányzatának 



tulajdonát képezi, amely vagyon a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde té
rítésmentes használatában áll. 
6.2.) A magyarlaki tagóvodában használatában lévő ingó vagyontárgyak átadása-átvétele 2010. 
június 30-i fordulónappal lezárt analitikus nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárral kell tör
ténjen.
6.3.) A tagóvoda feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlan rendeltetésszerű 
használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat Magyarlak Község Önkormányza
tának Képviselő-testülete előzetesen a költségvetési koncepció készítésének időszakában áttekin
ti és egyezteti a fenntartóval. A tagóvoda berendezési, felszerelési tárgyainak cseréjéből adódó 
költségeket Magyarlak Község Önkormányzata biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulás költség
vetésében.
6.4.) Azon beruházásoknál, melyeket az óvoda által használt önkormányzati ingatlanban a fenntar
tó Többcélú Kistérségi Társulás hajt végre, szükség esetén az ingatlan tulajdonjogi helyzetet külön 
megállapodással kell rendezni.
 

7. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA

7.1.) A Felek a megállapodást 2010. július 01. időponttól határozatlan időtartamra kötik. 
7.2.) Jelen megállapodást bármelyik Fél kizárólag csak a tanév utolsó napjával mondhatja 
fel. A felmondásról  szóló  döntést  legkésőbb az adott  naptári  év január 31.  időpontjáig 
szükséges a Többcélú Kistérségi Társulással közölni. 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1.) Jelen megállapodásban foglalt átszervezéshez szükséges szakértői véleményeket és 
a  közoktatási  törvény  által  előírt  más  közösségek  véleményét  a  Többcélú  Kistérségi 
Társulás beszerezte.
8.2.) Az  intézményt  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodása a jelen megállapodásban foglaltak szerint - valamennyi 
tag minősített többségével meghozott határozatával - módosításra került.
8.3.) A  Szerződő  Felek  mindvégig  szorosan  együttműködnek  egymással.  A  szoros 
együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. 
8.4.) A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás 
ügyeiket mindenek előtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek 
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

Jelen  szerződést  a  Szerződő Felek  elolvasták,  a  tartalmát  megértették,  majd  azt,  mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szentgotthárd, 2010. …………………………

……………………………………………
Szentgotthárd Város és Térsége

Többcélú Kistérségi Társulás
Képv.: Doncsecz András elnökh.

……………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor polgármester

………………………………………..
Magyarlak Község Önkormányzata

Képv: Monek Gyula polgármester



2. számú melléklet

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
(CSÖRÖTNEKI TAGÓVODA)

amely  létrejött  egyrészről  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsa  (9970  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  11.,  képviseli: 
Doncsecz András elnökhelyettes)
másrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
11., képviseli: Viniczay Tibor polgármester)
negyedrészről  Csörötnek  Község  Önkormányzata (9962  Csörötnek,  Vasúti  út  5., 
képviseli: Kocsis Zsolt polgármester)

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1.) A Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  (Továbbiakban 
Többcélú  Kistérségi  Társulás)  2005.  április  28-án  alakult  a  szentgotthárdi  kistérség 
valamennyi (15) települési önkormányzata részvételével. A Többcélú Kistérségi Társulás 
alapfokú  oktatás-nevelési  feladatellátásához  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  és 
Csörötnek Község Önkormányzatai is csatlakoztak, annak jelenleg is részesei.
1.2.) A Játékvár  Óvoda  fenntartója  2005.  július  01.  időponttól  a  Többcélú  Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa, a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak 
- Csörötnek Általános Iskola és Óvoda csörötneki tagóvodájának fenntartója 2009. július 
01. időpont óta – a többcélú kistérségi társulási feladatellátás keretein belül – a Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, alapítója pedig Csörötnek Község Önkormányzata.

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1.) A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási 
Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda  tagintézmény  részeként 
működő csörötneki óvoda (9962 Csörötnek, Vasúti u. 16.) 2010. július 01. időponttól a 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény Játékvár Óvoda 
intézményegységének tagóvodájaként működik tovább, az alábbiak szerint:

 A tagintézmények neve, székhelye: 
• NÉV:  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 

Csillagvirág Tagóvoda
• CÍM: 9962 Csörötnek, Vasúti út 16.

2.2.) A  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  fenntartói  és 
felügyeleti  jogait  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  gyakorolja  a 
továbbiakban (is), de: 

 vétójog  illeti  meg  a  csörötneki  feladatellátással  kapcsolatos,  Társulási  Tanácsi 
döntést igénylő kérdés esetén Csörötnek Község Önkormányzatát,



 vétójog illeti meg a szentgotthárdi feladatellátással kapcsolatos, Társulási Tanácsi 
döntést igénylő kérdés esetén Szentgotthárd Város Önkormányzatát.

A  vétójoggal  élő  önkormányzat  a  meghozott  döntést  megakadályozza.  A  vétó 
bejelentésére a Társulási Tanácsi döntés meghozatalát követően a következő napirendi 
pont  tárgyalásának  megkezdéséig,  utolsó  napirend  esetén  az  ülés  bezárásáig  van 
lehetőség.  A sürgősségi  indítvány  alapján  napirendre  tűzött  kérdésekben  azt  a  tagot, 
akinek  vétójoga  van,  de  az  ülésen  a  napirend  tárgyalásakor  nincs  jelen,  három 
munkanapon belül értesíteni kell a döntésről és ebben az esetben további 3 munkanapig 
van lehetősége a vétó bejelentésére. Ilyenkor a vétót írásban kell bejelenteni, a vétót a 
határnapon 12.00 óráig kell megküldeni a kistérségi referensnek, aki köteles a következő 
ülésre előterjesztést előkészíteni. Ebben az esetben a megvétózott döntés előterjesztését 
a következő ülésen újból napirendre kell tűzni és első napirendként kell tárgyalni. Több így 
megvétózott döntés esetében a következő ülésen az újra napirendre tűzött előterjesztések 
sorrendje azonos az előző ülésen elfogadott sorrenddel. A vétó levélben, telefaxon és e-
mailben is megküldhető.
2.3.) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde működési területe az 
átszervezést követően is a szentgotthárdi kistérség. 
2.4.) A csörötneki tagóvodában (és ezzel párhuzamosan a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde magyarlaki tagóvodájában) az élelmezési szolgáltatást az 
átszervezést követően is a Csörötnek Község Önkormányzata által szolgáltatásba kiadott 
főzőkonyha biztosítja. Ennek során Csörötnek Község Önkormányzatának biztosítani kell, 
hogy 

a) az élelmezési kiszabat az élelmiszer felhasználási előírások figyelembe vételével 
történjen,

b) az  üzemeltető  a  megrendelt  ételadagokat  az  élelmezési  kiszabatnak  megfelelő 
mennyiségben és minőségben teljesítse,

c) a  konyha  működtetése  során  a  közegészségügyi  követelmények  betartásához 
szükséges  feltételeket  biztosítja,  azok  költségeit  viseli,  továbbá  gondoskodik  az 
ételhulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő elszállításáról.

4. MUNKÁLTATÓI JOGOK

3.1.) A Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  vezetője  felett  a 
munkáltatói  jogokat  (továbbra  is)  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa 
gyakorolja, a kinevezés és felmentés előtt a Társulási Tanács azonban köteles kikérni és 
figyelembe  venni  a  székhelytelepülés önkormányzatának  véleményét -  a  véleménytől 
eltérni  csak  alapos  szakmai  indokkal  lehetséges. A  kinevezés  és  felmentés  során 
Csörötnek Község Önkormányzatának véleményét is ki kell kérni, és a döntéshozatal előtt 
ismertetni kell a Társulási Tanáccsal.
3.2.)  A tagóvoda-vezetői megbízást ezt követően kötelező megpályáztatni. A Szentgotthárd és 
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményvezetője a tagóvoda vezetőjének kinevezé
séhez, megbízásához, felmentéséhez köteles kikérni Csörötnek Község Önkormányzatainak vé
leményét, amely véleménytől eltérni csak alapos szakmai indokkal lehetséges.
3.3.)  A  tagóvodában  foglalkoztatott  közalkalmazottak  felett  a  kinevezési  és  egyéb 
munkáltatói  jogokat  az  intézményvezető  gyakorolja  majd  a  továbbiakban,  de  a 
tagóvodában  foglalkoztatott  közalkalmazottak  kinevezéséhez,  megbízásához, 
felmentéséhez kikéri a tagóvoda vezető véleményét.
3.4.)  Az  óvoda valamennyi  alkalmazottját  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített 
Óvodák  és  Bölcsőde  veszi  át.  Az  alkalmazottak  átvétele  során  az  alkalmazottak 



munkaviszonya változatlanul fennáll.

4. FINANSZÍROZÁS

4.1.) A 2.1.) pontban meghatározott átszervezést követően a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  költségvetésébe  beépül  a  csörötneki  tagóvodai 
költségvetés,  de a csörötneki  tagóvoda esetében külön kell  vezetni  a kiadásokat  és a 
bevételeket. 
4.2.)  A  mindenkori  költségvetési  törvény  alapján  a  csörötneki  óvodai  ellátás  után 
igényelhető  alap-  és  kiegészítő  állami  támogatásokat  –  az  intézményen  belül  -  a 
csörötneki feladatellátásra kell elkülöníteni és fordítani. A mindenkori költségvetési törvény 
alap-  és  kiegészítő  állami  támogatásaival  le  nem  fedett  fenntartási  költségeket  a 
csörötneki  feladatellátás  után  Csörötnek  Község  Önkormányzata  köteles  biztosítani  a 
Társulás költségvetésén belül.  Csörötnek Község Önkormányzata egyetért  azzal,  hogy 
amennyiben a hiányzó anyagi  eszközöket  nem biztosítja,  úgy a tagóvoda által  ellátott 
feladatok lecsökkennek, azokat a tagóvoda ezen a településeken nem tudja ellátni.
4.3.) A tagóvoda működéséhez, fenntartásához a 3.2.) pontban meghatározott pénzügyi 
hozzájárulást  Csörötnek  Község  Önkormányzata  az  éves  költségvetési  rendeletében 
elkülönített előirányzatként biztosítja, átadott pénzeszközként. A csörötneki óvodai ellátás 
normatívákkal  le  nem  fedett  fenntartási,  működtetési  és  esetleges  felújítási  költségeit 
Csörötnek  Község  Önkormányzata  biztosítja.  A  pénzügyi  hozzájárulás  összegét  a 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  és  Csörötnek  Község  Önkormányzata  
költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül és indokolt esetben módosítják. A 
pénzügyi  hozzájárulást  Csörötnek  Község  Önkormányzata  havonként,  a  tárgyhónapot 
megelőző  hónap  28.  napjáig  átutalja a  Többcélú  Kistérségi  Társulás költségvetési 
elszámolási  számlájára.  A  pénzügyi  hozzájárulás  nem  teljesítése  esetén,  a  fizetési 
határidő  lejártától  számított  30  naptól  irányadó eljárás az inkasszó-azonnali  beszedési 
megbízás alkalmazása.

5. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATOK

5.1.) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde az előirányzatok felett 
teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. 
5.2.) A Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde,  és  ezen belül  a 
magyarlaki tagóvodával kapcsolatos valamennyi pénzügyi-gazdasági feladatot a Társulás 
munkaszervezete, a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el, a feladat ellátása után 
Csörötnek Község Önkormányzatát nem terheli hozzájárulási kötelezettség.
5.3.) A  pénzügyi-,  és  gazdasági  feladatok  ellátásának  részletes  szabályait  –  a 
munkamegosztás  és  felelősségvállalás  rendjét  a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal 
(mint  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv)  és  a  Szentgotthárd  és 
Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  (mint  önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési  szerv)  között  megkötendő  megállapodás  részletezi.  Ezen  megállapodás 
kiterjed:

• a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének,
• a nyilvántartások vezetésének,
• a könyvelési feladatok ellátásának,
• a költségvetés tervezésének, beszámoló készítésének,
• az előirányzatok módosításának, 
• a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének,



• a személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás szabályainak,
• a pénzkezelés rendjének, 
• a  folyamatba  épített  előzetes  és  utólagos  vezetői  ellenőrzés  szabályainak  a 

meghatározására.

6. INTÉZMÉNYI VAGYON, TULAJDONJOG

6.1.) A csörötneki tagóvoda működéséhez szükséges ingatlan 2010. július 01. időpontot követően 
is  Csörötnek  Község  Önkormányzatának  tulajdonát  képezi,  de  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde csörötneki tagóvodájának térítésmentes használatába kerül át je
len megállapodás időtartamáig. A székhely feladatellátását szolgáló  ingatlan és ingóvagyon – a 
Többcélú Társulás pályázatai kivételével – továbbra is Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
tulajdonát képezi, mely vagyon a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde térí
tésmentes használatában áll. 
6.2.) A tagóvoda használatában lévő ingó vagyontárgyak átadása-átvétele 2010. június 30-i fordu
lónappal lezárt analitikus nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárral kell történjen.
6.3.) A tagóvoda feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlan rendeltetésszerű 
használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat a Csörötnek Község Önkormány
zatának Képviselő-testülete előzetesen a költségvetési koncepció készítésének időszakában átte
kinti és egyezteti a fenntartóval. A tagóvoda berendezési, felszerelési tárgyainak cseréjéből adódó 
költségeket Csörötnek Község Önkormányzata biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulás költség
vetésében.
6.4.) Azon beruházásoknál, melyeket az óvoda által használt önkormányzati ingatlanban a fenntar
tó Többcélú Kistérségi Társulás hajt végre, szükség esetén az ingatlan tulajdonjogi helyzetet külön 
megállapodással kell rendezni.

 
7. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA

7.1.) A Felek a megállapodást 2010. július 01. időponttól határozatlan időtartamra kötik. 
7.2.) Jelen megállapodást bármelyik Fél kizárólag csak a tanév utolsó napjával mondhatja 
fel. A felmondásról  szóló  döntést  legkésőbb az adott  naptári  év január 31.  időpontjáig 
szükséges a Többcélú Kistérségi Társulással közölni. 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1.) Jelen megállapodásban foglalt átszervezéshez szükséges szakértői véleményeket és 
a  közoktatási  törvény  által  előírt  más  közösségek  véleményét  a  Többcélú  Kistérségi 
Társulás beszerezte.
8.2.) Az  intézményt  fenntartó  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodása a jelen megállapodásban foglaltak szerint - valamennyi 
tag minősített többségével meghozott határozatával - módosításra került.
8.3.) A  Szerződő  Felek  mindvégig  szorosan  együttműködnek  egymással.  A  szoros 
együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. 
8.4.) A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás 
ügyeiket mindenek előtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek 
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

Jelen  szerződést  a  Szerződő Felek  elolvasták,  a  tartalmát  megértették,  majd  azt,  mint 



akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szentgotthárd, 2010. …………………………

……………………………………………
Szentgotthárd Város és Térsége

Többcélú Kistérségi Társulás
Képv.: Doncsecz András elnökh.

……………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor polgármester

…………………..…………………….
Csörötnek Község Önkormányzata

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester



3 sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
(GASZTONYI TAGÓVODA)

amely  létrejött  egyrészről  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., képviseli: Kocsis 
Zsolt elnökhelyettes)
másrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
11., képviseli: Viniczay Tibor polgármester)
harmadrészről  Gasztony Község Önkormányzata (9952 Gasztony, Fő út 39., képviseli: 
Kóczán István polgármester)

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1.) ELŐZMÉNYEK

1.1.) A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. április 28-án 
alakult a szentgotthárdi kistérség valamennyi (15) települési önkormányzata részvételével. 
A  Többcélú  Kistérségi  Társulás  alapfokú  oktatás-nevelési  feladatellátásához 
Szentgotthárd Város Önkormányzata és Gasztony Község Önkormányzata is. A Játékvár 
Óvoda  (Szentgotthárd)  és  a  Tapsifüles  Óvoda  (Gasztony)  intézmények  fenntartója  a 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa.
1.2.) A fenntartó Többcélú Kistérségi Társulás és az érintett alapító önkormányzatok 2010. 
első felében arról döntöttek, hogy a Játékvár Óvoda intézmény egy olyan többcélú, közös 
igazgatású  intézményként  működik  tovább  2010.  július  01.  időponttól,  amelynek  egy 
óvodai  és egy bölcsődei  intézményegysége van,  és amelynek neve:  Szentgotthárd  és 
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde.

2.) A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1.) A Felek megállapodnak abban,  hogy a Tapsifüles Óvoda (és Konyha)  intézmény 
jogutódlással (9952 Gasztony, Fő út 20.) a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és  Bölcsőde  (9970 Szentgotthárd,  Kossuth  Lajos  u.  14.)  Játékvár  Óvoda 
intézményegységének tagóvodája lesz 2010. július 01. időponttól, az alábbiak szerint:

 A  tagintézmény  neve:  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és 
Bölcsőde Tapsifüles Tagóvoda

 A tagintézmény székhelye: 9952 Gasztony, Fő út 20.
2.2.) A  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  fenntartói  és 
felügyeleti  jogait  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  gyakorolja  a 
továbbiakban (is), de 

 vétójog  illeti  meg  a  gasztonyi  feladatellátással  kapcsolatos,  Társulási  Tanácsi 
döntést igénylő kérdés esetén Gasztony Község Önkormányzatát,

 vétójog illeti meg a szentgotthárdi feladatellátással kapcsolatos, Társulási Tanácsi 
döntést igénylő kérdés esetén Szentgotthárd Város Önkormányzatát.

A  vétójoggal  élő  önkormányzat  a  meghozott  döntést  megakadályozza.  A  vétó 
bejelentésére a Társulási Tanácsi döntés meghozatalát követően a következő napirendi 
pont  tárgyalásának  megkezdéséig,  utolsó  napirend  esetén  az  ülés  bezárásáig  van 
lehetőség.  A sürgősségi  indítvány  alapján  napirendre  tűzött  kérdésekben  azt  a  tagot, 



akinek  vétójoga  van,  de  az  ülésen  a  napirend  tárgyalásakor  nincs  jelen,  három 
munkanapon belül értesíteni kell a döntésről és ebben az esetben további 3 munkanapig 
van lehetősége a vétó bejelentésére. Ilyenkor a vétót írásban kell bejelenteni, a vétót a 
határnapon 12.00 óráig kell  megküldeni a kistérségi referensnek.  Ebben az esetben a 
megvétózott döntés előterjesztését a következő ülésen újból napirendre kell tűzni és első 
napirendként kell tárgyalni. Több így megvétózott döntés esetében a következő ülésen az 
újra  napirendre  tűzött  előterjesztések  sorrendje  azonos  az  előző  ülésen  elfogadott 
sorrenddel. A vétó levélben, telefaxon és e-mailben is megküldhető.
2.3.) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde működési területe a 
tagóvodává válást követően is a szentgotthárdi kistérség.
2.4.) A gasztonyi óvodában a tagintézménnyé válást követően az élelmezési szolgáltatást 
a gasztonyi tagóvoda részeként működő főzőkonyha látja el, ennek során biztosítani kell, 
hogy:

 az előírt  képesítési  feltételeknek  megfeleljen  az  élelmezéssel  foglalkozó  óvodai 
alkalmazott, 

 az  élelmezési  kiszabat  a  vonatkozó  előírásokban  meghatározott  élelmiszer 
felhasználási előírások figyelembe vételével történjen,

 a  konyha  működtetése  során  a  közegészségügyi  követelmények  betartásához 
szükséges feltételek folyamatosan rendelkezésre álljanak,

 gondoskodni kell az ételhulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő elszállításáról.
A konyha  működéséhez  szükséges,  jogszabályokban  előírt  tárgyi,  személyi  és  egyéb 
feltételek  biztosításának  költségeit  Gasztony  Község  Önkormányzata  biztosítja  a 
Kistérségi Társulás költségvetésében. 

3.) MUNKÁLTATÓI JOGOK

3.1.) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény vezetője 
felett  a  munkáltatói  jogokat  (kinevezés,  megbízás,  felmentés)  továbbra  is  a  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  gyakorolja,  a  kinevezés  és  felmentés  előtt  a 
Társulási  Tanács  azonban  köteles  kikérni  és  figyelembe  venni  a  székhelytelepülés 
önkormányzatának  véleményét -  a  véleménytől  eltérni  csak  alapos  szakmai  indokkal 
lehetséges. A  kinevezés  és  felmentés  során  Gasztony  Község  Önkormányzatának 
véleményét is ki kell kérni, és a döntéshozatal előtt ismertetni kell a Társulási Tanáccsal.
3.2.) A Tapsifüles Óvoda intézmény vezetőjének magasabb vezető beosztása 2010. június 30. idő
ponttal  megszűnik. A tagintézmény-vezetői  megbízást  ezt  követően kötelező megpályáztatni.  A 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde vezetője a tagintézmény vezetőjének 
kinevezéséhez, megbízásához, felmentéséhez kikéri Gasztony Község Önkormányzatának véle
ményét, amely véleménytől eltérni csak szakmai indokkal lehetséges. 
3.3.)  A  tagintézményben  foglalkoztatott  alkalmazottak  felett  a  kinevezési  és  egyéb 
munkáltatói  jogokat  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde 
intézményvezetője  gyakorolja  majd  a  továbbiakban,  aki  a  tagóvodában  foglalkoztatott 
alkalmazottak kinevezéséhez, megbízásához, felmentéséhez előzetesen kikéri Gasztony 
Község polgármesterének véleményét.
3.4.) Mivel a tagóvodává válás során a Tapsifüles Óvoda intézmény jogutódlással szűnik 
meg, valamennyi alkalmazottját a jogutód Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és Bölcsőde veszi át. Az alkalmazottak átvétele során az alkalmazottak munkaviszonya 
változatlanul fennáll,  a munkáltatónak jogutódlással történő megváltozása nem vezet a 
munkaviszonyuk megszűnéséhez.



4. FINANSZÍROZÁS

4.1.)  A 2.1.)  pontban  meghatározott tagóvodává  válást  követően a   Szentgotthárd  és 
Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde költségvetésébe beépül a gasztonyi tagóvoda 
költségvetése, de azon belül elkülönítve szerepel a tagóvoda költségvetése. A gasztonyi 
tagóvoda (és konyha) esetében külön kell vezetni a bevételeket és a kiadásokat.
4.2.)  A  mindenkori  költségvetési  törvény  alapján  a  gasztonyi  óvodai  ellátás  után 
igényelhető alap- és kiegészítő állami támogatásokat – az intézményen belül - a gasztonyi 
feladatellátásra kell elkülöníteni és fordítani. A mindenkori költségvetési törvény alap- és 
kiegészítő állami támogatásaival le nem fedett fenntartási költségeket a gasztonyi óvodai 
feladatellátás  után  Gasztony  Község  Önkormányzata  illetve  a  Többcélú  Kistérségi 
Megállapodás  alapján  azon  települési  önkormányzatok  viselik,  ahonnan  érkező 
gyermekek igénybe veszik a gasztonyi tagintézmény óvodai ellátását – ennek évenkénti 
megállapítása a bejáró gyermekek létszámának arányában történik. Az olyan települések 
vonatkozásában, ahonnan szintén jár gyermek a gasztonyi tagóvodába, ugyanakkor más 
közoktatási  intézményfenntartó  társulás  keretében  gondoskodik  az  alapfokú  nevelési 
feladatairól  és  emiatt  nem  járul  hozzá  a  tagóvoda  fenntartásának  költségeihez,  a 
gyermeklétszám arányában a rá eső pénzügyi hozzájárulás összegét Gasztony Község 
Önkormányzata köteles biztosítani a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében. 
4.3.) A tagóvoda működéséhez, fenntartásához a 4.2.) pontban meghatározott pénzügyi 
hozzájárulást  az  érintett önkormányzatok  képviselő-testületei  az  éves  költségvetési 
rendeletben elkülönített  előirányzatként biztosítják, átadott pénzeszközként.   A pénzügyi 
hozzájárulást az érintett települési önkormányzatok havonként, a tárgyhónapot megelőző 
hónap  28.  napjáig  átutalja a  Többcélú  Kistérségi  Társulás költségvetési  elszámolási 
számlájára. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a fizetési határidő lejártától 
számított  30  naptól  irányadó  eljárás  az  inkasszó-azonnali  beszedési  megbízás 
alkalmazása.
4.4.) A konyha működéséhez szükséges, jogszabályokban előírt tárgyi, személyi és egyéb 
feltételek  biztosításának  költségeit  Gasztony  Község  Önkormányzata  biztosítja  a 
Kistérségi Társulás költségvetésében. Amennyiben Gasztony Község Önkormányzata a 
feltételek  biztosításához  szükséges  költségeket  nem  biztosítja,  a  fenntartó  Kistérségi 
Társulás a konyha működtetését megszünteti.

5. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATOK

5.1.) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde az előirányzatok felett 
teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv.
5.2.) A Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde,  és  ezen belül  a 
gasztonyi tagóvodával kapcsolatos valamennyi pénzügyi-gazdasági feladatot a Társulás 
munkaszervezete,  a  szentgotthárdi  Polgármesteri  Hivatal  látja  el.  A  pénzügyi-,  és 
gazdasági  feladatok  ellátásának  részletes  szabályait  –  a  munkamegosztás,  és 
felelősségvállalás rendjét a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal (mint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv) és a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák 
és  Bölcsőde  (mint  önállóan  működő  költségvetési  szerv)  között  megkötésre  kerülő 
megállapodás részletezi. Ezen megállapodás kiterjed:

• a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének,
• a nyilvántartások vezetésének,
• a könyvelési feladatok ellátásának,
• a költségvetés tervezésének, beszámoló készítés,



• az előirányzatok módosításának, 
• a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének,
• a személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás szabályainak,
• a pénzkezelés rendjének, 
• a  folyamatba  épített  előzetes  és  utólagos  vezetői  ellenőrzés  szabályainak  a 

meghatározására.

6. INTÉZMÉNYI VAGYON, TULAJDONJOG

6.1.) A gasztonyi tagóvoda működéséhez szükséges ingatlan 2010. július 01. időponttól továbbra 
is  Gasztony  Község  Önkormányzatának  tulajdonát  képezi,  de  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde térítésmentes használatába kerül át jelen megállapodás időtarta
máig.
6.2.) A tagóvoda használatában lévő ingó vagyontárgyak átadása-átvétele 2010. június 30. fordu
lónappal lezárt analitikus nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárral kell történjen.
6.3.) A tagóvoda feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlan rendeltetésszerű 
használatához szükséges rekonstrukciós,  felújítási  feladatokat,  továbbá az óvoda berendezési, 
felszerelési tárgyainak cseréjét / felújítását Gasztony Község Önkormányzatának Képviselő-testü
lete előzetesen a költségvetési koncepció készítésének időszakában áttekinti, jelzi és egyezteti a 
fenntartóval. A tagóvodával kapcsolatos  rekonstrukciós, felújítási feladatokat, továbbá az tagóvo
da berendezési,  felszerelési  tárgyainak cseréjéből adódó költségeket Gasztony Község Önkor
mányzata biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében.
6.4.) Azon beruházásoknál, melyeket az óvoda által használt önkormányzati ingatlanban a fenntar
tó Többcélú Kistérségi Társulás hajt végre, szükség esetén az ingatlan tulajdonjogi helyzetet külön 
megállapodással kell rendezni.

7. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA

7.1.) A Felek a megállapodást 2010. július 01. időponttól határozatlan időtartamra kötik.
7.2.) Jelen megállapodást bármelyik Fél kizárólag csak a tanév utolsó napjával mondhatja 
fel. A felmondásról  szóló  döntést  legkésőbb az adott  naptári  év január 31.  időpontjáig 
szükséges a Többcélú Kistérségi Társulással közölni.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1.) Jelen megállapodásban foglalt átszervezéshez szükséges szakértői véleményeket és 
a  közoktatási  törvény  által  előírt  más  közösségek  véleményét  a  Többcélú  Kistérségi 
Társulás beszerezte.
8.2.) A  Szerződő  Felek  mindvégig  szorosan  együttműködnek  egymással.  A  szoros 
együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. 
8.3.) A Szerződő Felek  kötelezik  magukat  arra,  hogy jelen megállapodásból  keletkező 
vitás ügyeiket mindenek előtt  peren kívül,  tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak 
ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták,  a tartalmát megértették,  majd azt,  mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szentgotthárd, 2010. ……..……………



……………………………………………
Szentgotthárd Város és Térsége

Többcélú Kistérségi Társulás
Képv.: Kocsis Zsolt elnökh.

……………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor pm.

………………………………………..
Gasztony Község Önkormányzata

Képv: Kóczán István pm.



4. számú melléklet

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS
(MAGYARLAK-CSÖRÖTNEK ISKOLA)

amely  létrejött  egyrészről  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsa  (9970  Szentgotthárd,  Széll  Kálmán  tér  11.,  képviseli: 
Doncsecz András elnökhelyettes)
másrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 
11., képviseli: Viniczay Tibor polgármester)
harmadrészről Magyarlak Község Önkormányzata (9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 143., 
képviseli: Monek Gyula polgármester)
negyedrészről  Csörötnek  Község  Önkormányzata (9962  Csörötnek,  Vasúti  út  5., 
képviseli: Kocsis Zsolt polgármester)

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1.) A Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. április 28-án 
alakult a szentgotthárdi kistérség valamennyi (15) települési önkormányzata részvételével. 
A Többcélú Kistérségi Társulás alapfokú oktatás-nevelési feladatellátásához 10 települési 
önkormányzat csatlakozott, így Szentgotthárd, Magyarlak és Csörötnek települések is. A 
Szentgotthárdi  Oktatási  Intézmény  fenntartója  2005.  július  01.  időponttól  a  Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, a Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola és Óvoda 
fenntartója  –  a  többcélú  kistérségi  társulási  feladatellátás  keretein  belül  –  a  Többcélú 
Kistérségi Társulás megalakulását követően is a Magyarlak-Csörötnek intézményfenntartó 
társulása maradt, egészen 2009. június 30. időpontig.
1.2.)  2009.  július  01.  időponttól  a Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda 
intézmény a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény tagintézményéként működik.
1.3.)  Az érintett alapító önkormányzatok és a fenntartó döntése alapján a Szentgotthárd 
és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Magyarlak  -  Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda 
tagintézmény részeként működő csörötneki óvoda és magyarlaki óvoda 2010. július 01. 
időponttól  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége  Egyesített  Óvodák  és  Bölcsőde  intézmény 
Játékvár Óvoda intézményegységének (külön-külön) tagóvodájaként  működik tovább. A 
2009. július 01. időponttól hatályos tagintézményi megállapodást a Felek 2010. június 30. 
időponttal  megszüntetik,  2010.  július  01.  időponttól  a  Szentgotthárd  és  Kistérsége 
Oktatási Intézmény Magyarlak - Csörötneki Általános Iskolája tagintézmény kapcsán 
jelen megállapodás hatályos. 

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1.) A Felek megállapodnak abban, hogy – tekintettel  az 1.3.) pontban foglaltakra - a 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.) 
tagintézményeként 2010. július 01. időpontot követően a Magyarlak-Csörötnek Általános 
Iskolája (9962 Magyarlak Kossuth Lajos u.  236.) működik,  8 évfolyammal,  az alábbiak 
szerint:

 A tagintézmény neve: 



Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak- Csörötneki Általános 
Iskolája 

 A tagintézmény székhelye: 
9963 Magyarlak, Kossuth út 236.

2.2.) A Szentgotthárdi és Kistérsége Oktatási Intézmény fenntartói és felügyeleti jogait a 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja, de: 

 vétójog illeti  meg a magyarlaki-csörötneki feladatellátással kapcsolatos, Társulási 
Tanácsi  döntést  igénylő  kérdés  esetén  Magyarlak  és  Csörötnek  Község 
Önkormányzatát,

 vétójog illeti meg a szentgotthárdi feladatellátással kapcsolatos, Társulási Tanácsi 
döntést igénylő kérdés esetén Szentgotthárd Város Önkormányzatát.

A  vétójoggal  élő  önkormányzat  a  meghozott  döntést  megakadályozza.  A  vétó 
bejelentésére a Társulási Tanácsi döntés meghozatalát követően a következő napirendi 
pont  tárgyalásának  megkezdéséig,  utolsó  napirend  esetén  az  ülés  bezárásáig  van 
lehetőség.  A sürgősségi  indítvány  alapján  napirendre  tűzött  kérdésekben  azt  a  tagot, 
akinek  vétójoga  van,  de  az  ülésen  a  napirend  tárgyalásakor  nincs  jelen,  három 
munkanapon belül értesíteni kell a döntésről és ebben az esetben további 3 munkanapig 
van lehetősége a vétó bejelentésére. Ilyenkor a vétót írásban kell bejelenteni, a vétót a 
határnapon 12.00 óráig kell megküldeni a kistérségi referensnek, aki köteles a következő 
ülésre előterjesztést előkészíteni. Ebben az esetben a megvétózott döntés előterjesztését 
a következő ülésen újból napirendre kell tűzni és első napirendként kell tárgyalni. Több így 
megvétózott döntés esetében a következő ülésen az újra napirendre tűzött előterjesztések 
sorrendje azonos az előző ülésen elfogadott sorrenddel. A vétó levélben, telefaxon és e-
mailben is megküldhető.
2.3.) A SZOI  beiskolázási  körzete  a  tagintézményesítést  követően is  a  Szentgotthárdi 
kistérség. A fenntartó Társulási Tanács és az alapító Szentgotthárd Város Önkormányzata 
jelen  megállapodás  időtartama  alatt  a  SZOI  tanulólétszámait  lehetőség  szerint  úgy 
alakítja,  hogy az  állami  támogatásokhoz  szükséges  előírt  minimum átlaglétszámnak  a 
magyarlak-csörötneki tagintézmény tanuló-létszáma megfeleljen. 
2.4.) A  magyarlaki-csörötneki  tagintézményben  az  élelmezési  szolgáltatást  a 
tagintézményesítést  követően  is  az  addigi  szolgáltató  látja  el.  Az  étkeztetés 
finanszírozását Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzata biztosítja a gyermekek 
lakóhelye  szerinti  arányban.  Más  településről  érkező  gyermek  esetén  a  finanszírozás 
egyenlő arányban megoszlik Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzata között. A 
szolgáltatás során biztosítani kell, hogy  

d) az élelmezési  kiszabat  a  67/2007.(VII.10.)  GKM-EüM-FVM-SZMM rendeletben 
meghatározott élelmiszer felhasználási előírások figyelembe vételével történjen,

e) az üzemeltető a megrendelt ételadagokat az élelmezési kiszabatnak megfelelő 
mennyiségben és minőségben teljesítse,

f) a  konyha működtetése  során  a  közegészségügyi  követelmények  betartásához 
szükséges feltételeket biztosítja, azok költségeit viseli, továbbá gondoskodik az 
ételhulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő elszállításáról.

2. MUNKÁLTATÓI JOGOK

3.1.) A SZOI  vezetője  felett  a  munkáltatói  jogokat  (kinevezés,  megbízás,  felmentés) 
továbbra is a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja, a kinevezés és 
felmentés  előtt  a  Társulási  Tanács  azonban  köteles  kikérni  és  figyelembe  venni  a 
székhelytelepülés önkormányzatának  véleményét -  a  véleménytől  eltérni  csak  alapos 



szakmai indokkal lehetséges. A kinevezés és felmentés során Magyarlak és Csörötnek 
Község Önkormányzatának véleményét is ki kell kérni, és a döntéshozatal előtt ismertetni 
kell a Társulási Tanáccsal.
3.2.) A SZOI igazgatója a tagintézmény vezetőjének kinevezéséhez, megbízásához, felmentésé
hez – a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - köte
les kikérni Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzatainak véleményét, amely véleménytől 
eltérni csak alapos szakmai indokkal lehetséges. A tagintézmény-vezetői beosztásra szóló megbí
zás időtartamára alkalmazni kell a hivatkozott Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakat, 
vagyis a munkáltató döntésétől függően, az év során bármikor, legalább öt és legfeljebb tíz évre 
adható.
3.3.)  A tagintézményben  foglalkoztatott  közalkalmazottak  felett  a  kinevezési  és  egyéb 
munkáltatói  jogokat  a  SZOI  igazgató  gyakorolja,  de  a  tagintézményben  foglalkoztatott 
közalkalmazottak  kinevezéséhez,  megbízásához,  felmentéséhez  kikéri  a  tagintézmény 
vezető véleményét.

4. FINANSZÍROZÁS

4.1.)  A  2.1.)  pontban  meghatározott a  tagintézményesítést  követően a  SZOI 
költségvetésébe beépül  a magyarlak-csörötneki  tagintézményi  költségvetés,  de mind a 
SZOI, mind a magyarlaki – csörötneki tagiskola esetében külön kell vezetni a kiadásokat 
és  a  bevételeket.  4.2.)  A mindenkori  költségvetési  törvény  alapján  a  magyarlaki  és 
csörötneki iskolai ellátás után igényelhető alap- és kiegészítő állami támogatásokat – az 
intézményen belül - a magyarlaki-csörötneki feladatellátásra kell elkülöníteni és fordítani. A 
mindenkori költségvetési törvény alap- és kiegészítő állami támogatásaival le nem fedett 
fenntartási  költségeket  a  magyarlaki-csörötneki  feladatellátás  után  Magyarlak  és 
Csörötnek  Község  önkormányzatai,  a  szentgotthárdi  intézmények  feladatellátása  után 
Szentgotthárd Város Önkormányzata köteles biztosítani a Társulás költségvetésén belül. 
Az  összintézményi  szinten  felmerülő  közös  költségeket  a  tanulólétszám  alapján  kell 
megosztani  Szentgotthárd,  Magyarlak  és  Csörötnek  települési  önkormányzatai  között. 
Magyarlak  és  Csörötnek  Község  önkormányzata  egyetért  azzal,  hogy  amennyiben  a 
hiányzó anyagi eszközöket nem biztosítja, úgy a tagiskola által ellátott feladatok a hiányzó 
anyagi  eszközök  mértékével  lecsökkennek,  azokat  a  tagintézmény  ezeken  a 
településeken nem tudja ellátni, vagy a hiányzó anyagi források mértékével csökkentett 
mértékben látja el.  
4.3.) A tagiskola működéséhez, fenntartásához a 3.2.) pontban meghatározott pénzügyi 
hozzájárulást  az  érintett önkormányzat  képviselő-testülete  az  éves  költségvetési 
rendeletben elkülönített  előirányzatként biztosítja, átadott pénzeszközként. A magyarlaki 
és csörötneki általános iskolai ellátás normatívákkal le nem fedett fenntartási, működtetési 
költségeit  Magyarlak  és  Csörötnek  Község  Önkormányzata  a  tagintézménybe  járó 
gyermekek / tanulók arányában kötelesek biztosítani. A tagiskola esetleges felújításának 
és  tárgyi  eszköz  beszerzésének  költségei  egyenlő  arányban  terhelik  Magyarlak  és 
Csörötnek  Község  önkormányzatait.  A  pénzügyi  hozzájárulás  összegét  a  Kistérségi 
Társulás  Társulási  Tanácsa  és  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  
költségvetési  évenként  állapítják,  vizsgálják  felül  és  indokolt  esetben  módosítják. A 
pénzügyi  hozzájárulást  Magyarlak  és  Csörötnek  Község  Önkormányzata  havonként,  a 
tárgyhónapot  megelőző  hónap  28.  napjáig  átutalja a  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
költségvetési elszámolási számlájára. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a 
fizetési  határidő  lejártától  számított  30  naptól  irányadó  eljárás  az  inkasszó-azonnali 
beszedési megbízás alkalmazása.



5. PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FELADATOK

5.1.) A SZOI  az  előirányzatok  felett  teljes  jogkörrel  rendelkező,  önállóan  működő  és 
gazdálkodó költségvetési szerv. 

5.2.) A  SZOI,  és  ezen  belül  a  magyarlaki  tagintézménnyel  kapcsolatos  valamennyi 
pénzügyi-gazdasági  feladatot  a  Társulás  munkaszervezete,  a  szentgotthárdi 
Polgármesteri  Hivatal  látja el,  a  feladat  ellátása után Magyarlak és Csörötnek Község 
Önkormányzatait nem terheli hozzájárulási kötelezettség.
5.3.) A  pénzügyi-,  és  gazdasági  feladatok  ellátásának  részletes  szabályait  –  a 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal és a 
SZOI  között  megkötendő,  a  Társulási  Tanács  által  jóváhagyásra  kerülő  megállapodás 
részletezi. Ezen megállapodás kiterjed:

• a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének,
• a nyilvántartások vezetésének,
• a könyvelési feladatok ellátásának,
• a költségvetés tervezésének, beszámoló készítésének,
• az előirányzatok módosításának, 
• a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének,
• a személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás szabályainak,
• a pénzkezelés rendjének, 
• a  folyamatba  épített  előzetes  és  utólagos  vezetői  ellenőrzés  szabályainak  a 

meghatározására.

6. INTÉZMÉNYI VAGYON, TULAJDONJOG

6.1.) A magyarlaki-csörötneki tagintézmény működéséhez szükséges iskolai ingatlan Magyarlak 
és Csörötnek Község Önkormányzatainak tulajdonát képezi (50-50%), de a SZOI magyarlaki-csö
rötneki tagintézményének térítésmentes használatába kerül át jelen megállapodás időtartamáig. A 
székhely feladatellátását szolgáló ingatlan és ingóvagyon – a Többcélú Társulás pályázatai kivéte
lével  –  továbbra  is  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának tulajdonát  képezi,  mely  vagyon a 
SZOI térítésmentes használatában áll. 
6.2.) A tagiskola feladatellátásához térítésmentes használatba átadott  ingatlan rendeltetésszerű 
használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat a magyarlaki és csörötneki képvi
selő-testület előzetesen a költségvetési koncepció készítésének időszakában áttekintik és egyez
tetik a fenntartóval. A tagintézménnyel kapcsolatos  rekonstrukciós, felújítási feladatokat, továbbá 
a berendezési, felszerelési tárgyainak cseréjéből adódó költségeket Magyarlak és Csörötnek Köz
ség Önkormányzata egyenlő arányban biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésé
ben.
6.3.) Azon beruházásoknál, melyeket az iskola által használt önkormányzati ingatlanban a fenntar
tó Többcélú Kistérségi Társulás hajt végre, szükség esetén az ingatlan tulajdonjogi helyzetet külön 
megállapodással kell rendezni.

 
7. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA

7.1.) A Felek a megállapodást 2010. július 01. időponttól határozatlan időtartamra kötik. 
7.2.) Jelen megállapodást bármelyik Fél kizárólag csak a tanév utolsó napjával mondhatja 



fel. A felmondásról  szóló  döntést  legkésőbb az adott  naptári  év január 31.  időpontjáig 
szükséges a Többcélú Kistérségi Társulással közölni.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1.) A  Szerződő  Felek  mindvégig  szorosan  együttműködnek  egymással.  A  szoros 
együttműködést mindketten e jogviszony alapjának tekintik. 
8.2.) A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás 
ügyeiket mindenek előtt peren kívül, tárgyalásos úton próbálják rendezni és csak ennek 
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

Jelen  szerződést  a  Szerződő Felek  elolvasták,  a  tartalmát  megértették,  majd  azt,  mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szentgotthárd, 2010. ……………………….

……………………………………………
Szentgotthárd Város és Térsége

Többcélú Kistérségi Társulás
Képv.: Doncsecz András elnökh.

……………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor polgármester

………………………………………..
Magyarlak Község Önkormányzata

Képv: Monek Gyula polgármester

…………………..…………………….
Csörötnek Község Önkormányzata

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester



5. számú melléklet

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1892. évben 
Szentgotthárd  Község  Képviselő-testülete (9970  Szentgotthárd,  Széll  K.  tér  11.)  által  alapított  Községi  Óvoda  / 
alapításkori  név  /  Játékvár  Óvoda  /  jelenlegi  név  /  intézmény  számára,  amelynek  2009.  július  01.  napjától 
tagintézménye  Rönök  Község  Önkormányzata  által  1992.  évben  alapított  Óvoda,  jelenlegi  név  Rönöki  Kerekerdő 
Óvoda,  továbbá  2010.  július  01.  napjától  tagintézménye  az  1991.  június  20-án,  Magyarlak  és  Csörötnek  Község 
Önkormányzata  által  alapított  jelenlegi  név  SZOI  Magyarlak-Csörötnek  Általános  Iskola  és  Óvoda  intézmény 
csörötneki és magyarlaki óvodája; továbbá 2010. július 01. napjától tagintézménye Gasztony Község Önkormányzata 
által alapított jelenlegi név Tapsifüles Óvoda-; valamint az 1952. évben alapított Kaszagyári, majd Városi Bölcsőde, 
jelenlegi név: Tótágas Közalapítvány Bölcsőde kapcsán az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 37. §-
ának (5) bekezdésében foglaltak, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 44.§ (4) bekezdése alapján az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv:
1.1. Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
         Rövidített neve: SZEOB 
1.2. Székhelye: Szentgotthárd, Kossuth L. u 14.
         Intézményegységei: 

- Játékvár Óvoda és Tagóvodái (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.)
- Tótágas Bölcsőde (Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.)

1.3. Tagóvodái:
- Játékvár Óvoda Rönöki Kerekerdő Tagóvodája (9954 Rönök, Petőfi S. u. 16.) 
- Játékvár Óvoda Magyarlaki Micimackó Tagóvodája, (9963 Magyarlak , Temető u. 1.)
- Játékvár Óvoda Csörötneki Csillagvirág Tagóvodája (9962 Csörötnek, Vasúti u. 16.)
- Játékvár Óvoda Gasztonyi Tapsifüles Tagóvodája (9952 Gasztony, Fő u. 20. 

1.4. Alapítás időpontja: 2010. július 01.
1.5.  Irányító  szerv(einek)  neve,  székhelye: Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 

Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.6.  Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:

         Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 11.)

         Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – (9954 Rönök, Alkotmány u. 63.)
         Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete – (9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 173.)
         Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete - (9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.)
          Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete (9952 Gasztony, Fő út 39.) 

1.7. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő többcélú kistérségi társulási költségvetési szerv
1.8. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe

Felvételnél elsősorban a szentgotthárdi lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermeket kell 
felvenni  az  intézménybe,  ezt  követően  a  maximális  férőhely  erejéig  pedig  a  kistérségi  igényeket  is 
kielégíti.

1.9. Intézmény típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, mely magában foglal egy óvodai 
intézmény egységet és egy a nevelő oktató munkához kapcsolódóan nem közoktatási tevékenységet 
ellátó egységet – bölcsődei szolgáltatás – működtet.



1.10 OM azonosító: 036456
1.11.  Fenntartó  szerv  neve,  címe: Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)
1.12. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Játékvár Óvoda Szentgotthárd (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u.14.), 
Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Csörötnek-Magyarlak Általános Iskola és Óvoda, (9970 
Szentgotthárd, Széll K. tér 1.), 
Tapsifüles Óvoda (9952 Gasztony, Fő u. 20.)
Tótágas Bölcsőde Közalapítvány (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.)

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: óvodai nevelés
           bölcsődei szolgáltatás

3. Az intézmény besorolása:
3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa): Közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény
3.2.  Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerint  (gazdálkodási  jogkör): Önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési szerv, saját költségvetéssel és önálló gazdálkodási jogkörrel és felelőséggel
A  költségvetési  szerv  saját  költségvetéssel  rendelkezik,  önálló  gazdálkodási  jogköre  és  felelőssége  van.  Az 
alaptevékenységét  önállóan  látja  el  azzal,  hogy  a  pénzügyi,  gazdálkodási,  számviteli  feladatait  a  szentgotthárdi 
Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

4. Alaptevékenysége, feladata:
Az  óvoda  három  éves  kortól  az  iskolába  járáshoz  szükséges  fejlettség  eléréséig  –  ha  jogszabály  másképp  nem 
rendelkezik – legfeljebb nyolc éves korig nevelő intézmény. Az óvoda nevelési programjának megfelelően felelős a 
gyermekek testi,  értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermekközösség kialakulásáért. Az óvodai nevelés, során 
ellátja a nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, továbbá 
• a beszédfogyatékos gyermekek nevelését, logopédiai ellátását;
• az integráltan nevelhető hallássérült gyermekek nevelését, s fejlesztését utazó szakemberrel.
• Az  integráltan  nevelhető,  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek nevelését, fejlesztését speciális szakember igénybevételével,
• Az  integráltan  nevelhető,  mozgásban  lemaradó,  akadályozott  gyermekek  nevelését,  fejlesztését  szakember 

igénybevételével
• A  bölcsődei  szolgáltatásban  0-3  éves  korú  (óvodás  kor  előtti)  családban  nevelkedő  gyermekek  szakszerű 

gondozását – nevelését,  napközbeni ellátását végzik. 20 hetes kortól 3 éves korig látja el a gyermekeket. Ha a 
gyermek 3. életévét betöltötte, de testi és szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. 
évének betöltését követő augusztus 31-éig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Csoportok száma: 
Székhely óvoda: 
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.                     11 csoport, 
Tagóvodák:
Rönök, Petőfi S. u. 16.                                     1 csoport, 
Magyarlak, Temető u. 1.                                   1 csoport, 
Csörötnek, Vasúti u. 16.                                   1 csoport, 
Gasztony, Fő u. 20.                                           1 csoport,

         Bölcsőde: Kossuth L. u. 16.                              4 csoport

Tagozatai: a szlovén, német nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése.



A feladat ellátásához az óvodának rendelkezésre állnak a székhelyén és a tagintézményénél lévő ingatlanok:
a./ Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14., Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.
b./ Rönök, Petőfi S. u. 16 
c./ Magyarlak, Temető u.1.
d./ Csörötnek, Vasúti u. 16.
e./ Gasztony, Fő u. 20.

Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat (ingatlanok, nyilvántartott állóeszközök nevelő feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja.)

Maximálisan felvehető gyermekek száma összesen: 414 fő
Óvodai intézményegység:
Szentgotthárd:             260 fő
Rönöki Kerekerdő Tagóvoda    25 fő 
Magyarlak Micimackó Tagóvoda   25 fő
Csörötneki Csillagvirág Tagóvoda   25 fő
Gasztonyi Tapsifüles Tagóvoda   25 fő
Bölcsőde intézményegység:
Szentgotthárd   54 fő 

4.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8510 Óvodai nevelés
           8891   Bölcsődei szolgáltatás

4.2. Szakfeladat száma, megnevezése:
Kötelező(k) és önként vállalt(ö) feladatként ellátandó tevékenysége:
Szakágazat száma és megnevezése /1/:

851020: óvodai nevelés (k)
          889101 bölcsődei szolgáltatás (ö)

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:
851011 Óvodai nevelés
851012 Sajátos nev. igényű gyerm. Óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
882119 Óvodáztatási támogatás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

         562917 Munkahelyi étkeztetés
   889101 Bölcsődei szolgáltatás

889921 Szociális étkeztetés
561000 éttermi mozgó vendéglátás
4.3. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs.

4.4. Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenysége: nem végez vállalkozási és kisegítő tevékenységet.

5. Feladatellátást szolgáló vagyon
A Játékvár Óvoda területei és épületei: a szentgotthárdi 1024/2. hrsz.. alatt vannak nyilvántartva. A Kossuth L. u. 14. 
területe 1,2252 ha. 
A Bölcsődei intézményegység épülete a szentgotthárdi 1034/2. hrsz. alatt van nyilvántartva.
A körmendi  Földhivatalnál  a  rönöki  36/2  helyrajzi  számú bejegyzett  épülettel  ellátott  1997m2  nagyságú belterületi 



ingatlan az alapító önkormányzat tulajdonát képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik. 
A magyarlaki csörötneki  tagóvoda területei és épületei: magyarlaki 500/3 hrsz.. és a csörötneki 455/1 hrsz. alatt vannak 
nyilvántartva az alapító önkormányzat tulajdonát képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.
A gasztonyi óvoda területe   461/2   hrsz.alatt  van nyilvántartva,  az  alapító  önkormányzat  tulajdonát  képezi,  ennek 
karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.

6. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa pályázat útján nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja.
 
7. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megje
lölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

8. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény képviseletét külső szervek felé az igazgató önállóan látja el. Ezt a jogkörét esetenként meghatalmazással, 
vagy külön  aláírási  jogosultság megállapításával  átruházhatja.  Az igazgató  tartós  akadályoztatása  esetén  az  óvodai 
intézményegység vezetője helyettesíti.

Záradék:
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a ……. sz. 
Képviselő-testületi  határozattal,  Rönök  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  …..  sz.  Képviselő-testületi 
határozattal, Gasztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. Képviselő-testületi határozattal,  Csörötnek 
Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  ….sz.  Képviselő-testületi  határozattal,  Magyarlak  Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta el, amely 2010. július 01-én lép 
hatályba.

Szentgotthárd, 2010. …………………….

……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor polgármester

……………………………………
Magyarlak Község Önkormányzata

Képv.: Monek Gyula polgármester

………………………………………….
Csörötnek Község Önkormányzata

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester

…………………………………...
Rönök Község Önkormányzata
Képv.: Hegyi László polgármester

………………………………….
Gasztony Község Önkormányzata
Képv.: Kóczán István polgármester



6 . számú melléklet

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §. (3) 
bekezdésében foglaltak, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
44.§ (4) bekezdése  alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

 az 1894-ben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Római Katolikus Elemi Iskola – majd 
Arany János Általános Iskola Szentgotthárd, 

 az 1985-ben a Városi Tanács által létesített 2. számú Általános Iskola - majd  Széchenyi István Általános 
Iskola Szentgotthárd, 

 az 1893. évben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Magyar Királyi Államgimnázium, 
majd Vörösmarty Mihály Gimnázium Szentgotthárd 

 és az 1981-ben a Nagyközségi Közös Tanács Szentgotthárd által alapított Állami Zeneiskola – majd  Takács 
Jenő Zeneiskola 

integrálásával az 1993. évi LXXIX. Tv. 33.§ (4) bekezdése szerinti közös igazgatású közoktatási intézményt hozott 
létre,  mely  intézmény  a  felsorolt  intézmények  jogutódja.  A közös  igazgatású  közoktatási  intézmény  szervezeti  és 
szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el.

Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  integrált  intézményegység  fenntartói  jogait  és 
kötelezettségeit az 59/2005. sz. ÖKT. határozat alapján elfogadott és 2005. április 28-án aláírt Társulási Megállapodás 
alapján  -  2005.  július  01.  időponttól  -  a  Szentgotthárd  Város  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsára ruházta át. 

Az intézmény 2010. július 1.  időponttól  olyan közös igazgatású közoktatási  intézményként működik tovább,  amely 
magában foglal egy egységes iskolai intézményegységet és az összetett iskolára vonatkozó előírások szerint magában 
foglal egy alapfokú művészetoktatási intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátja az általános 
iskolai képzést és a gimnáziumi képzést. Az 1991. június 20-án, Magyarlak és Csörötnek Község Önkormányzata által 
alapított  Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola intézmény 2010. július 1-től  a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 
Intézmény egységes iskolai intézményegységének tagintézményeként működik tovább.

1.) A költségvetési szerv 2010. július 01. időponttól:

Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (SZOI)
Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.
A szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő tagintézményei (telephelyei):

I.                  Intézményegység: Egységes Iskola
              Telephelyei:

 Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Vörösmarty  Mihály  Gimnáziuma, 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1.

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. 
Évfolyama, Szentgotthárd, Füzesi u. 7.



 Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Általános  Iskolájának  Arany  János  1-4. 
Évfolyama, Szentgotthárd, Arany János u. 2.

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak - Csörötnek Általános Iskolája 
(tagintézmény), Magyarlak, Kossuth u. 236.

II. Intézményegység:
Szentgotthárd  és  Kistérsége  Oktatási  Intézmény  Takács  Jenő  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézményegysége 

(Rövidített neve: Takács Jenő Zeneiskola), Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1.
 telephelye: Magyarlak, Kossuth u. 236.

OM azonosító: 200627

2. Alapító szerve:  Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 
tér 11.)
Alapítás időpontja: 2005. 07.01.
Az alapítást elrendelő határozat száma: 52/2005.

3. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistér
ségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

4. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 
 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd,  Széll 

Kálmán tér 11.)
 Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (9963 Magyarlak, Kossuth Lajos 

út 173.)  
 Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.)

     
5. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség területe

6. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely magában foglal egy egységes iskolai 
intézményegységet  és  magában  foglal  egy  alapfokú  művészetoktatási  intézményegységet  is.  Az  egységes  iskolai 
intézményegység ellátja az általános iskolai képzést és a gimnáziumi képzést.

7. Tagozat megnevezése:
- nappali;
- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás;
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása;

8. Évfolyamok száma: 

- általános iskola: 8 évfolyam
- gimnázium  : 4 (9-12. évfolyam)

1+4 (9-13. évfolyam nyelvi előkészítő évfolyammal)
(5-12. évfolyam)

- alapfokú művészetoktatási intézmény:   
- zeneművészeti ág:         12 évfolyam
- képző- és művészeti ág:   8 évfolyam

9. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás



10. Fenntartó szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kis
térségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

11. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
 Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kollégium (Szentgotthárd, Széll K. tér 1.)
 Széchenyi István Általános Iskola (Szentgotthárd, Füzesi u.7.)
 Arany János Általános Iskola (Szentgotthárd, Arany J. u.2.)
 Takács Jenő Zeneiskola  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény (Szentgotthárd, 

Deák. F. u. 1.)
 Magyarlak és Csörötnek Általános Iskola és Óvoda (Magyarlak, Kossuth u. 236.)


12. Az intézmény besorolása:
12.1.  Tevékenységének  jellege  szempontjából  (típusa):  Közszolgáltató  költségvetési 
szerv, közintézmény
12.2. Feladatellátáshoz  gyakorolt  funkció  szerint  (gazdálkodási  jogkör): Önállóan  működő  és  gazdálkodó 
költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége 
van. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi 
Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján.

13.  Az intézmény tevékenysége:
13.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás
13.2. Szakágazat száma és megnevezése: 852010 alapfokú oktatás
Kötelező (k) és önként (ö) vállalt önkormányzati feladatként ellátandó tevékenysége: 

2010. július 1-től alkalmazandó szakfeladatok száma és megnevezése:

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok:

853111 Nappai rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853113 Nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  tanulók  nappali  rendszerű  gimnáziumi  oktatása  (9-13. 

évfolyam)
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás  képző-  és  iparművészeti,  táncművészeti,  szín-  és  bábművészeti 

ágban
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés



855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
  562917 Munkahelyi étkeztetés

13.3. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs.

13.4. Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenysége: nem végez vállalkozási és kisegítő tevékenységet.

13.5 Ellátandó tevékenysége, feladata:
Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az alábbi feladatokat látja el:

13.5.1. Gimnáziumi nevelés és oktatás keretében:
- Gimnáziumi képzés,  amely általános műveltséget  megalapozó  ,  valamint  érettségi  vizsgára  és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésre és a munkába állásra felkészítő nevelés és oktatás .A 
gimnáziumi nevelést és oktatást az ötödik ill. a kilencedik évfolyamon kezdi és a tizenkettedik ill. 
tizenharmadik évfolyammal fejezi be. Egy osztályban a kilencedik évfolyamon idegen nyelvből 
intenzív nyelvi képzés folyik.

- Ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását.

13.5.2. Általános iskolai nevelés és oktatás keretében:
- Biztosítja  az  általános  iskolai  nevelést  és  oktatást,  ennek  keretében  felkészíti  a  tanulókat  az 

alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. A nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó 
iskolai oktatás során emelt szintű testnevelési, német nyelvi, angol nyelvi és nemzetiségi nyelvi 
(német, szlovén) képzés illetve magyar német két tanítási nyelvű oktatás folyik. 

- A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos és tanulószobai ellátást biztosít.
- Ellátja  a beszédfogyatékos,  halláskárosult  az enyhe értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési 

zavar  miatt  a  tanulási  folyamatban  tartósan és  súlyosan akadályozott  gyermekek nevelését  és 
oktatását, otthoni ellátás keretében különleges gondozást biztosít. A Kt. 121.§-a értelmében a más 
fogyatékos tanulókkal a törvényben meghatározott óraszámban fejlesztőpedagógus foglalkozik.

- Iskolai könyvtárat működtet.
- Igény esetén felnőttoktatást is végez.
- Etnikai nevelés – oktatás megszervezése
- Kis létszámú osztály működtetése
- Logopédiai ellátás biztosítása
- Gyógy-testnevelés megszervezése
- Fejlesztő pedagógiai és felzárkóztató, integrációs foglalkozások megszervezése
- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,oktatása (a Tanulási 

Képességet  Vizsgáló  Szakértői  és  Rehabilitációs  Bizottság  által  készített  szakértői  vélemény 
alapján azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik testi, érzékszervi (ezen belül  gyengén 
látó,  nagyothalló),  enyhe értelmi fogyatékos,  beszédfogyatékos,  a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességgel 
küzdenek,  a  megismerő   funkciók vagy a viselkedés  fejlődésének organikus okra  vissza nem 
vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdenek,  különösen   dyslexia,  dysgraphia, 
dyscalculia,  tanulási  zavar,  olvasási  nehézség,  figyelemzavar,  magatartás  zavar,  helyesírási 
nehézség.)



13.5.3. Alapfokú művészetoktatás keretében:
- Az alapfokú  művészetoktatás  zeneművészeti  ágában  alapfokú nevelést  és  oktatást  biztosít  az 

alábbi  tanszakokon:  furulya,  fuvola,  oboa.  Klarinét,  fagott,  szaxofon,  kürt,  tenorkürt,  bariton, 
trombita,  harsona,  tuba,  ütő,  gitár,  zongora,  orgona,  harmonika,  szintetizátor,  szintetizátor-
keybord,-  számítógépes  zene,  brácsa,  hegedű,  gordonka,  nagybőgő,  magánének,  szolfézs, 
kamarazene.

- Megalapozza  a  művészeti  kifejező  készségeket,  ill.  előkészít,  felkészít  a  szakirányú 
továbbtanulásra.

- Az  alapfokú  művészetoktatás  képző-  és  iparművészet  ágában  alapfokú  nevelést  és  oktatást 
biztosít az alábbi tanszakokon: vizuális alapismeretek, grafika, bőrműves, kerámia, kézművesség, 
textil, tűzzománc készítő szakok

13.6.Maximálisan felvehető tanulólétszám:

- gimnázium: 400 fő
- általános iskola:

 nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzés: 1040 fő
 sajátos nevelést igénylő tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása: 

50 fő
 alapfokú művészetoktatás: 265 fő
 képző-iparművészeti ágban 140 fő

13.7. A feladatellátást szolgáló vagyon:
13.7.1. A gimnázium területe és épülete: a 1332. sz. tulajdoni lapon, az 1376. hrsz. alatt van nyilvántartva.
13.7.2. Az általános iskolák területei és épületei: a 1072. hrsz.  és a 7/2.  hrsz. alatt vannak nyilvántartva 
(általános iskolák épülete tornateremmel, tornacsarnokkal).
13.7.3.  A  magyarlaki  csörötneki  általános  iskola  területe  és  épülete  a  magyarlaki  500/3 hrsz.  van 
nyilvántartva (tagintézmény).
13.7.4. A zeneiskola  a  szentgotthárdi  1320.  hrsz.  alatt  van  nyilvántartva.  A telephelynek  otthont  adó  - 
Magyarlak- Csörötnek tulajdonában lévő, Magyarlak, Kossuth L. u. 236. sz. alatti – ingatlan, valamint annak 
felszereléseinek ingyenes használata megállapodás alapján történik. 
Az intézmény a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat, így a tornacsarnokot, tornatermet, tantermeket egy 
évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja,  ha ez nem akadályozza a nevelési-oktatási  intézményben 
folyó munkát. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként 
felhasználni.

14.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény igazgatóját a Társulási Tanács meghatározott időtartamra bízza meg nyilvános 
pályázati eljárás útján, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

15. Az intézmény képviselete:
Az intézményt, mint jogi személyt az igazgató vagy az általa megbízott személy képviselheti.

16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) meg
jelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik.

Záradék:



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot a …... sz. Képviselő-testületi határozattal, Magyarlak Község Önkormányzatá
nak Képviselő-testülete a …… sz.  Képviselő-testületi  határozattal,  Csörötnek Község Önkor
mányzatának Képviselő-testülete  …...  sz.  Képviselő-testületi  határozattal  fogadta  el,  amely 
2010. július 01-én lép hatályba.

Szentgotthárd, 2010. …………...

……………………………………………
Szentgotthárd Város Önkormányzata

Képv.: Viniczay Tibor polgármester

……………………………………
Magyarlak Község Önkormányzata

Képv.: Monek Gyula polgármester

………………………………….
Csörötnek Község Önkormányzata

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester
     



E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület  2010. május 15-i ülésére

Tárgy:  III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumának tovább működtetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 103/2010. számú Képviselő-testületi határozat alapján Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumának 
további fenntarthatóságát vizsgálni szükséges és ennek során ismételten át kell tekinteni a fenntartás 
és a finanszírozás mellett szóló érveket azzal, hogy ezeket május 15-ig rendkívüli képviselő-testületi 
ülés  elé  kell  terjeszteni  és  a  témát  ott  meg  kell  tárgyalni.  A  képviselő-testület  felkérte  a 
Polgármesteri Hivatalt, valamint a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézményt, hogy május 
15-ig  minden  lehetséges  variációt  gondoljon  át:  Vizsgálja  meg  a  feldbachi  iskolával  való 
kapcsolatfelvételben  rejlő  lehetőségeket,  kísérelje  meg  az  Oktatási  Minisztérium illetékesétől  a 
kollégiumok  jövőbeni  finanszírozásra  vonatkozó  írásbeli  válasz  beszerzését  és  más  egyéb 
lehetőségeket is tárjon fel azt vizsgálva, hogy a Kollégium fenntartását és fennmaradását a jövőben 
az Önkormányzat biztosítani tudja-e. A határozat szerint amennyiben május 15-ig nem látszik, hogy 
sikerülhet  a  további  fenntartás  feltételeit  biztosítani,  akkor  a  Kollégium  megszűntetését  kell 
javasolni.

A fenti határozat alapján mind az intézmény, mind a hivatal külön-külön és együttesen is többször 
tárgyaltak a lehetőségekről.

1./  A kollégium  2010.  szeptemberétől  való  megszüntetéséhez  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi 
LXXIX. törvény alapján a  fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 
15. időpontjáig hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével összefüggő döntést. A
A döntéshez  törvény  előírja, hogy a helyi önkormányzat milyen nyilatkozatokat köteles beszerez
ni, ezek maradéktalanul erre az időpontra már nem szerezhetők be, egy esetleges megszüntetés ki
mondása tehát reálisan a 2011-2012-es tanévtől lehetséges.  

2./ Áttekintettük, hogy a kollégiumi ellátást a legkisebb önkormányzati támogatással miként tud
juk megoldani.
Szem előtt tartva azt a tényt, hogy kormányváltás van folyamatban, nem ismerjük a következő kor
mány támogatási formáit, a teljes átszervezés állapotában lévő minisztériumtól írásos nyilatkozatot 
erről nem lehetett beszerezni. Ennek megfelelően nem tudni pontosan az oktatásra vonatkozó pon
tos elképzeléseket a TISZK-re vonatkozóan sem.  
Ezek ismeretében a Hivatal és a III. Béla Szakképző Iskola is kidolgozott a kollégiumi ellátás to
vábbműködtetésére variációkat:

 A./A Hivatal részéről megvizsgáltuk azt a lehetőségét, hogy a költségek csökkentére érdekében 
miként működhetne a kollégium a jelenleg Közszolgáltató kezelésében lévő Alpokalja Motelben.
-Elképzelésünk az alábbi volt: 
Az 50 férőhelyes motelben  szeptember 1-jétől június 30-ig 10 hónapra bérbe vennénk két szinten 
az összes szobát.  A  férőhelyek számát illetően az I. szinten és a tetőtérben min. 42 fő fér el – ez a 
várható kollégista létszám. A jelenleginél  komfortosabb környezetben ( 2-3 ágyas szobákban) le
hetnének a tanulók. Kis átalakítással létre lehetne hozni a szükséges közösségi teret és az étkezés
hez szükséges helységet. Az étkezést ez esetben is csak a jelenlegi kollégiumban tudnánk megol
dani, napi többszöri ingázással.
Így kb. 10 férőhelye maradna a Motelnak, amit elvileg szállásként tud kínálni.
A jelenleg motelt  üzemeltető Közszolgáltató  Vállalat   pénzügyi  számításai  alapján  10 hónapra 



közel 10 millió forintba kerülne a kollégium számára a bérbe adás. Ez az összeg több, mint a 
mostani működési kiadások, amely 7.047.300.-Ft ( első és középső épület ).

Az  intézmény  igazgatójával  közösen  is  megtekintettük  a  motelt,  az  ő  meglátása  is  az,  hogy 
pozitivumként a tanulók a 21. századnak megfelelőbb környezetbe  kerülnének.
Negatívumként említendő, hogy a szálláshely értékesítés ( melyből mindkét intézménynek bevétele 
származik ) városi szinten csökkenne. Az elmúlt évben több mint 1,2 millió Ft idegenforgalmi adót 
szedett és fizetett be a Közszolgáltató Vállalat az Önkormányzatnak. 

A  pénzügyi többlet kiadások miatt ezt a lehetőséget most nem tudjuk kihasználni.

B./ A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium intézménye is arra törekedett, hogy a továbbiakban is 
megmaradjon, de még a mai állapotnál is hatékonyabban működhessen tovább a kollégium. Ezt az 
alábbiakban fejtette ki az igazgató:

„A  2005-ben  iskolánkhoz  csatolt  kollégiumi  ellátás,  az  épületegyüttes 
hatékonyabb,  minőségi  működtetéséhez  az  elmúlt  5  évben  számos  terv, 
pályázat készült. Mindezek a leromlott állagú épületek felújítására, bővítésére, 
átalakítására irányultak.

Mindemellett problémaként jelentkezett, hogy a kollégisták száma évről évre 
csökkent – párhuzamosan a kollégisták állami támogatási rendszerével.

Ennek ellenére a kollégium területe,  épületei,  valamint  a kollégiumi 
feladatellátás  fontos  szerepet  töltött  be,  s  tölt  be  elsősorban  a 
szakképző  iskola  tekintetében,  de  a  városba  érkező  diákcsoportok 
szállásigényének kielégítésében is.

A jövőre nézve a kollégium helyzetével kapcsolatosan a javaslatunk az 
alábbi:

1. A kollégiumi ellátás fenntartása továbbra is szükséges a város 
oktatási  struktúráját  illetően,  természetesen  a  takarékos 
gazdálkodás elsődleges érvényesítésével.

2. A város-, s az intézmény vezetésének továbbra is folyamatosan 
figyelemmel kell kísérnie azokat az oktatáspolitikai folyamatokat, 
s  az  ezekkel  kapcsolatos  pályázati  lehetőségeket,  amelyek  e 
frekventált  helyen  meglévő  létesítmények  hasznosítását 
korunknak megfelelő módon biztosítják.

Indoklás:

 A kollégium kihasználtsága középtávon 45-50 főben prognosztizálható.

 A feladatellátás 3 fős nevelőtestülettel megoldható (1 fő kollégiumvezető, 
2  fő  csoportvezető  tanár  (jelenleg  5  fő  van státuszban,  ebből  egy fő 
prémiuméveit tölti).

 A hátsó épület időszakos működtetésével (nagyobb létszámú szálláshely-
kiadás) a költségek csökkenthetőek.



 A kollégiumi létszám stabilizálása a Feldbachban tanulókkal biztosítható, 
sőt növelhető.

 A felsőfokú szakképzés beindítása, valamint a gimnáziumi képzési kínálat 
bővülése a kollégiumi igény növekedését jelentheti.

 A különböző (szakképzési, uniós, oktatási) pályázatokon való részvétel 
lehetőséget  nyújt  az  első  és  hátsó  épületek  felújítására, bővítésére, 
funkcióváltására.

A fentiek alapján a kollégium költségvetése az alábbiak szerint alakulna 2011 
januárjától (kiindulási alap a 2010-es év költségvetése):

 
2011.

Bevételek (Ft) Kiadások (Ft)
Állami támogatás 
(42  főre/telj.mutató 
alapján):

12 021 66
7  

Személyi 
jellegű kiadások
(3 fő):

10.667400 

Saját bevétel:  2 361 000 Működési kiadások (első és 
középső épület):

7 047 300 

Feldbachi  tanulók 
szállásdíja
(10  főre  és  10 
hónapra)

 1 000 000 

Önkormányzati 
támogatás

2 332 033 

Összesen: 17.714700 Összesen: 17.714700

Az előterjesztéshez készített  javaslatomban  az  áttekinthetőség érdekében a 
rövidségre, lényeges  elemek  kiemelésére törekedtem.  E  téma  bővebb 
háttéranyaga  a  korábbi  testületi  anyagokban,  s  a  hivatal  irattárában 
megtekinthető.”

Az anyagból is kiderül, hogy a kollégiumi ellátást a jelenlegi ténylegesen dolgozó 4 fő pedagógus 
helyett  3 fővel is el lehet látni – megtakarítást elsősorban ezen a területen lehet hozni. 
Tétel a feldbachi gyerekek által fizetendő összeg, ami 10 gyermek esetén napi 500.- ft-os kollégiumi 
díj alapján jön ki. 
Továbbra  is  megmarad  a  saját  bevétel,  ami  a  kollégium  szálláshelyként  való  kiadása  esetén 
eredményez  2,3 millió Ft-os bevételt. Ez a tavalyi bevételi szinttel azonos. Potenciális lehetőség a 
jelenleg használaton kívüli középső épület tartós bérbeadása, de miután ez teljesen bizonytalan, így 
ezzel most egyáltalán nem számoltunk. Ez az épületrész elsősorban munkásszállásként működött a 
tavalyi évben, amikor a szállodaépítés miatt  tartósan nagy létszámban vették igénybe az építők. 
Miután jelenleg ilyen nagyobb beruházás miatt nem veszik igénybe, így a bevételek között ezzel 
nem is számoltunk. Ha mégis sikerülne, akkor ez jelentős többletbevétellel is járhatna és javíthatná 
a kollégiumi finanszírozást.
Természetesen ebben az esetben a kollégisták nem kerülnek annyira jó körülmények közé mint amit 



fentebb az Alpokalja motelnél említettünk.

Mindezek miatt javasoljuk, hogy az intézmény által kidolgozottak alapján  2010. szeptember 1-jétől 
1 kollégiumi álláshely kerüljön megszüntetésre,  az  intézmény létszámát ezen időponttól  1 fővel 
csökkenteni kell.
Így az önkormányzati támogatás 2.332.033.-Ft-ra csökken mindösszesen.

Az intézmény igazgatója azt is hozzátette, hogy amennyiben a kollégiumi tanulók létszáma 2010. 
szeptemberében nem a  mostani  várt  létszám szerint  alakul,  úgy további  létszámleépítéssel  kell 
számolni.
Javaslatunk kidolgozása  során  arra  a  bizonytalan  helyzetre  is  tekintettel  voltunk,  amiben ma  a 
magyar  szakképzés  van.  Tanulmányok  szólnak  arról,  hogy  a  mostani  képzési  rendszer  teljes 
újragondolásra szorul. Lehet ezt olcsóbban és hatékonyabban is csinálni. Ez a mi olvasatunkban azt 
is  jelentheti,  hogy eljuthat  az ország szakképzési  rendszere arra hogy egy – egy iskola egy-egy 
régióban csak egy-két szakmát oktat, de azt egy egész régióra kiterjedően teszi. Ebben az esetben 
minden  olyan  hely felértékelődik,  ahol  a  szakképző  iskola  mellett  kollégium is  működik.  Erre 
tekintettel gondoljuk azt, hogy talán érdemes egy ütemet kivárni még a megszüntetés kimondásáig – 
megszüntetett  kollégium  helyett  új  kollégiumot  ugyanis  meglátásunk  szerint  igen  nehéz  lenne 
újraindítani.
Bár  a  rendelkezésre  álló  idő  alatt  a  feldbachi  iskolától  érdemi  információt  az  esetleges 
Magyarországról  érkező  diákok  létszámának  növeléséről   nem  lehetett  szerezni,  de  erre  is 
gondolnunk  lehet  –  nem zárva  ki  akár  azt  sem,  hogy rendszeresített  kapcsolatot  is  ki  lehetne 
alakítani ebben a kérdésben a két intézmény között – mindkettő érdekeit szolgálhatná ez.

Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat

1./  Szentgotthárd  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  kollégiumi  ellátás  fenntartását 
továbbra  is  szükségesnek  tartja  a  város  oktatási  struktúráját  illetően  a  takarékos  gazdálkodás 
elsődleges érvényesítésével.
Határidő: azonnal
Felelős  : Viniczay Tibor polgármester
                Bedics Sándor igazgató
                Jakabné Palkó Edina  irodavezető

2./ Szentgotthárd város Önkormányzatának képviselő – testülete  a III. Béla Szakképző Iskola és 
Kollégium kollégiumának további működésének finanszírozhatósága érdekében csökkenteni kell. 
Kimondja,  hogy  a  kollégiumi  pedagógus  létszámát  1  fővel  csökkenti  2010.  június  16-val,  a 
tényleges kollégiumi pedagógus létszámot 3 főben határozza meg, az intézmény létszáma így 2010. 
június 16-tól …. fő .
A Képviselő-testület felkéri a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját a létszámleépítés 
végrehajtására, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős : Bedics Sándor  igazgató

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 
4/2010.  (I.26.)  ÖM.  rendelet  alapján  a  2009.  szeptember  30-át  követő  létszámcsökkentési 
döntésekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek központi támogatására.



Határidő : azonnal
Felelős   : Jakabné Palkó Edina irodavezető

Szentgotthárd, 2010. május 6.

                                                                Viniczay Tibor
                                                                Polgármester

Ellenjegyzem:   Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző


