
 

 

T A R T A L O M M U T A T Ó 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 
Tárgy: Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári nyitva tartása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt 
Képviselő-testülethez (1. sz. melléklet). 
 
A Könyvtár intézménye az előző évekhez hasonlóan idén nyáron is szervez táborokat 
gyermekek részére. 

 2012. június 18-22-ig és 2012. augusztus 27-31-ig egy-egy hetes napközbeni 
olvasótábor lesz. Ezen időszakok alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások miatt a 
kölcsönzés részlegesen szünetel majd. 

 A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2012. július 2-6-ig és 2012. július 9-13-ig német 
nemzetiségi ifjúsági tábor lesz óvodások és általános iskolások számára. A táborok 
alatt a fiókkönyvtárban a kölcsönzés szünetel. 

 
Nyári nyitva tartás:  
A több éves gyakorlat alapján és a nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok alapján július-
augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva. A takarítási és számítógépes 
hálózat karbantartási munkák elvégzése miatt 2012-ben is tervez az intézmény mind a felnőtt, 
mind a gyermek részlegen délelőtti zárva tartást, három hét időtartamban – 2012. július 16-tól 
augusztus 10-ig. A könyvtár ezen időszak alatt csak délutáni nyitva tartással üzemel 
majd hétfőtől péntekig 13.30-17.00 óra között. A gyermekkönyvtár egyébként július-
augusztus hónapban délelőtt is nyitva tart, délelőtt 9.30-tól 11.30-ig, délután 12.30-tól 17.00 –
ig (kivéve: 2012. július 16-tól augusztus 10-ig). A nyitva tartási idő fentiek szerinti 
alakításával - a szolgáltatások biztosítása mellett - a szükséges takarítási és karbantartási 
feladatok is elvégezhetők, sőt a könyvtárosok szabadsága is kiadható. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi Könyvtár 
nyári nyitva tartását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező intézményvezetői 
kérelemben foglaltak alapján jóváhagyja azzal, hogy 2012. július 16-tól augusztus 10-ig 
mind a felnőtt, mind a gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől 
péntekig, 13.30 és 17 óra között. Felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az olvasókat 
tájékoztatni szíveskedjen a nyitva tartás módosításáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős :   Molnár Piroska igazgató 
 
Szentgotthárd, 2012. április 12. 
                 dr. Gábor László 
                    irodavezető 
Ellenjegyezte:   
 



 

Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 

1. számú melléklet 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/380-113, 94/554-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

 

Tárgy: A könyvtár nyári nyitva tartása 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nyári olvasótáborok 

A szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár 2012. június 18. és 22., valamint augusztus 

27. és 31. között egy-egy hetes napközbeni olvasótábort szervez 8-12 éves gyerekeknek. 

Ezalatt az idő alatt a gyermekrészlegben a foglalkozások zavartalan lebonyolítása miatt a 

kölcsönzés részlegesen szünetel. A többi részleg változatlan nyitva tartással üzemel.  

A rábafüzesi fiókkönyvtárban 2012. július 2-6., illetve július 9-13. között német nemzetiségi 

ifjúsági tábor lesz óvodásoknak és általános iskolásoknak. Ezalatt az idő alatt a 

fiókkönyvtárakban a kölcsönzés szünetel. 

 

Nyári nyitva tartás   

Július-augusztus hónapban a gyermekkönyvtár délelőtt is nyitva tart, naponta 9.30-tól 11.30-

ig. A délutáni kölcsönzés változatlanul 12.30-tól 17.00 óráig tart. 

A több éves, nyári időszakra vonatkozó forgalmi adatok, valamint a közkönyvtárak nyitva 

tartási gyakorlata alapján július-augusztus hónapban a könyvtár hétfőtől péntekig tart nyitva. 

A takarítási és karbantartási munkák elvégzése miatt idén nyáron is tervezünk három hétre 

délelőtti zárva tartást. 2012. július 16-tól augusztus 10-ig mind a felnőtt, mind a 

gyermekrészleg csak délutáni nyitva tartással üzemel hétfőtől péntekig 13.30 és 17 óra között . 

Dokumentumkölcsönzésre, folyóirat-olvasásra, számítógépes szolgáltatásokra, fénymásolásra 

a nyitva tartás alatt teljes körűen lehetőséget biztosítunk. Így a könyvtárosok szabadsága is 

kiadható, a szolgáltatások nem szünetelnek, a nyári nagytakarítás és a karbantartás 

maradéktalanul elvégezhető. A kölcsönzésben részt vevő könyvtárosok munkaideje a 

gyerekkönyvtárban 13.00-tól 17.00 óráig, illetve a felnőtt részlegben 13.30-tól 17.30-ig tart a 

fenti négy hét alatt. 

Kérem, szíveskedjenek a nyitva tartás módosításához hozzájárulni. 

 

Szentgotthárd, 2012. április 11. 

 

Köszönettel: 

mailto:piroska@sztgkonyvtar.axelero.net


 

 

 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 

Tárgy: A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium kérelme TÁMOP pályázaton való 

induláshoz 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium és a SZOI igazgatója a mellékelt kérelmekkel 

fordult a fenntartóhoz (1. és 2. számú melléklet). A kontroll rendszerről szóló 10/2009. 

számú Képviselő-testületi határozat és a 6/2011. számú önkormányzati rendelet 23.§ (1) 

bekezdése alapján az intézmény vezetőjének – még a pályázat benyújtása előtt - be kell 

terjeszteni a Képviselő-testület érintett Bizottsága és a Képviselő-testület elé a pályázati 

szándékot.   

 

A középiskolák pályázatot szeretnének benyújtani a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program keretében meghirdetett „Iskolai tehetséggondozás” című pályázati felhívásra 

(Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-11/2). A pályázat benyújtására az intézményeknek önállóan 

van lehetősége. 

 
A pályázat alapvető céljai: 

· a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló 

tehetséggondozás támogatása,  

· az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-

módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre, 

· a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók kreativitását és 

alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodásának biztosítása, vagy 

a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő tanuló egyéb képességeinek fejlesztése, más 

területen történő lemaradása miatti felzárkóztatás segítése, a tanuló gyenge oldalának 

fejlesztése. 

 

A pályázati benyújtásának határideje: 2012. május 15., a projektek tervezett megvalósítása 2013. év 

végéig tartana ( a pályázati projekt kidolgozása folyamatban van). 

 

A támogatás összege: A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke pályázónként / 

intézményenként minimum 5.000.000,- Ft, maximum 20.000.000,- Ft.  

 

A pályázat bruttó elszámolású, a pályázati támogatás pedig 100 %-os, tehát – a projekt 

megvalósítás időszakában - önrész nem szükséges. A projekt fenntartás (2014-2019.) 

időszakára vonatkozó, a pályázati támogatás terhére már nem elszámolható költségeket 

viszont a pályázónak és/vagy az intézményi költségvetésen belül a fenntartónak és/vagy 

az intézmény mellett működő alapítványoknak kell majd biztosítania – lásd: határozati 



 

javaslatban foglaltak. Az intézményvezetők tájékoztatása alapján ugyanakkor ezek nem 

„új” költségek, az intézmények eddig is biztosították ezeket. 

 

A pályázathoz csatolni szükséges a fenntartó nyilatkozatát a projektben vállalt tevékenységek elvi 

támogatásáról és a fenntartásra vonatkozó kötelezettségek kapcsán arról, hogy nem hoz olyan döntést, 

amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét 

akadályozná (lásd: 3. számú melléklet). Ahhoz, hogy a pályázat benyújtható legyen, a fenntartónak 

vagy az intézménynek rendelkeznie kell közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel – mind a 

Kistérségi Társulás, mind az Önkormányzat rendelkezik ilyen tervvel. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a III. Béla Szakképző 

Iskola és Kollégium fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program Iskolai tehetséggondozás (Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-11/2) 

elnevezésű felhívására pályázatot nyújtson be, továbbá nyilatkozik arról, hogy: 

 az érintett a projektben vállalt tevékenységeket támogatja, 

 vállalja, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a 

fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná. 

Határidő: azonnal, a benyújtásra: 2012. május 15. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Bedics Sándor igazgató 

 

1.2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1.1.) pontban 

meghatározott pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az 

alábbiak szerint:  
 

Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012.   6.600.000.- 0.-  - 

2013. 13.200.000.- 0.-  - 

  0.-  - 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014-2019. 150,- e Ft/év útiköltség tanulók 

versenyeztetéséhez, 

100,- e Ft/év az iskola által 

rendezett versenyek költsége 

 

 intézményi költségvetés, 

Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Bedics Sándor igazgató 

 

2.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a 

fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára, hogy engedélyezze a 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény számára a Társadalmi Megújulás 



 

Operatív Program Iskolai tehetséggondozás (Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-11/2) elnevezésű 

felhívására történő pályázat benyújtását. 

Határidő: azonnal, a benyújtásra: 2012. május 15. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester/elnök 

               Gábor László irodavezető 

               Balogh Éva igazgató 
 

2.2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyásra javasolja a 

fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa számára a 2.1. pontban meghatározott 

pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az alábbiak szerint:  
 

Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 5.000.000.- 0.-  - 

2013. 14.000.000.- 0.-  - 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014-2019. 130.000,- Ft/év útiköltség, 

100.000,- Ft/év rendezvények 

szervezése 

intézményi költségvetés, illetve 

alapítvány-, SZM támogatás, 

szponzori felajánlások 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester / elnök 

               Gábor László irodavezető 

               Balogh Éva igazgató 

 

Szentgotthárd, 2012. április 16. 

 

                            dr. Gábor László 

           irodavezető 

Ellenjegyezte:   

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium 

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.  

Telefon/Fax: 94/ 554-217, 554-218 

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu  

 

  

  

  

  

Szentgotthárd Város  

Képviselő-testülete 

                                                                                Tárgy: Hozzájárulás kérése   

Szentgotthárd                                                                       pályázat benyújtásához 

Széll Kálmán tér 11.                                                Ikt.sz.: 136/2012l. 

9970. 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Iskolánk pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.4.3-11/02 Konvergencia – ISKOLAI 

TEHETSÉGGONDOZÁS felhívásra. 

 

 A konstrukció alapvető céljai: 

· a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló 

tehetséggondozás támogatása,  

· az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-

módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre, 

· a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók kreativitását és 

alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodásának biztosítása, vagy 

a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő tanuló egyéb képességeinek, más területen történő 

lemaradásának segítése, gyenge oldalának fejlesztése. 

Részcélok: 

· · az iskolai tehetség-felismerési, tehetségazonosítási, tehetségsegítési, tehetség-

tanácsadási tevékenységekhez szükséges szakmai-módszertani ismeretekkel rendelkező 

pedagógusok képzése, 

· · tehetségek felismerését elősegítő programok, rendezvények (pl. tanulmányi versenyek) 

indításának, megvalósításának ösztönzése, 

· · a tehetséggondozás módszereinek, eszközeinek fejlesztése, továbbá a tehetségsegítés jó 

gyakorlatainak elterjesztése a közoktatásban, 

· · kiemelkedő eredményeket elért tanulók további fejlődésének elősegítése különböző 

képességterületeken 

· · tehetséggondozó tevékenység tanítási időszakon túli kiterjesztése 

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu


 

 

A pályázat során kötelező és szabadon választható tevékenységeket kell megvalósítani. 

Terveink szerint az alábbi feladatokat célozzuk meg: 

 

 

Mutató neve 

Típus 

kimenet/ 

eredmény 

Mérték-

egység 

Célértéke 

elérésének 

időpontja 

Vállalt 

célérték 

Tehetségsegítéssel kapcsolatos 

továbbképzésen részt vett 

tehetségsegítők, szakemberek 

száma 

kimenet fő 
Projekt fizikai 

befejezése 
20 

Tehetségsegítéssel kapcsolatos 

továbbképzést sikeresen 

elvégzett tehetségsegítők, 

szakemberek száma 

Kötelező 

eredmény fő 
Projekt fizikai 

befejezése 
16 

Kidolgozott tehetségazonosító, 

tehetségsegítő programok 

száma 

Kötelező 

kimenet db 
Projekt fizikai 

befejezése 
3-5 

Tehetségpontokkal, 

Tehetségsegítő Tanáccsal 

kötött együttműködések 

száma 

Kötelező 

kimenet db 
Projekt fizikai 

befejezése 
3-5 

Tehetséggondozásban érintett 

gyerekek, tanulók száma 
kimenet fő 

Projekt fizikai 

befejezése 
60 

A projekt keretében 

kidolgozott egyéni fejlesztési 

tervek száma a tehetséges 

tanulók esetében 

kimenet db 
Projekt fizikai 

befejezése 
30 

Kidolgozott egyéni fejlesztési 

tervek száma 

sportban/szakma-szerzésben 

tehetséges gyerekek és 

tanulók számára 

(felzárkóztatás más 

terülteteken) 

eredmény db 
Projekt fizikai 

befejezése 
20 

 

Minden tevékenységhez kapcsolódó költség 100 %-os mértékben megpályázható, 

minimum 5, maximum 20 millió Ft összeg között. Pályázati önrész nem szükséges.     

 

Kérem, hogy a pályázat benyújtásához hozzájárulni szíveskedjenek.!   

 

Szentgotthárd, 2012-04-16                        

 

                                                   Köszönettel: 

 

 



 

                                                                                           Bedics Sándor 

                                                                                                  igazgató                     

 

 

2. számú melléklet 

 

        

Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium  

              és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

                        H-9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

                        Telefon: (94) 382-630, Fax: (94) 382-630 

                               E-mail: szoi@vmg-sztg.sulinet.hu 
                                 URL: http://www.szoi.sulinet.hu 

 

Iktatószám: 26/2012.    Tárgy: Kérelem a TÁMOP pályázaton való 

részvétel iránt 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény részt kíván venni a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program „Iskolai tehetséggondozás” című pályázatán. 

Kódszám: TÁMOP-3.4.3-11/2 

A pályázat beadására az intézménynek önállóan van lehetősége.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a pályázat benyújtásához. 

 

Megpályázható tevékenységek: 

- pedagógus továbbképzések 

- a tehetségazonosítás, tehetség-felismerés, tehetségsegítés 

- képesség-, érdeklődés-, motivációvizsgálat 

- tanulóknak szervezett tanórán kívüli tehetségsegítő foglalkozások 

- tehetséges és eredményes tanulók támogatása 

- tehetségnapok, rendezvények szervezése 

- tanulmányi versenyek szervezése. 

 

A pályázati projekt ütemezése: 

Beadási határidő: 2012. május 15. 

Tervezett megvalósítás: 2012. szeptember 1. – 2013. december 31. 

 

A támogatás összege: 

A pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 5.000.000 Ft, 

maximum 20.000.000 Ft 

A pályázat bruttó elszámolású, a támogatás 100 %-os. 

 

Partnerintézmények: 

- SZOI tagintézményei 



 

 

A pályázat benyújtásához az alábbi fenntartói nyilatkozatok szükségesek: 

A fenntartó nyilatkozata a projektben vállalt tevékenységek elvi támogatásáról és a 

fenntartásra vonatkozó kötelezettségek kapcsán arról, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek 

a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét 

akadályozná. 

 

A fenntartó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik a vonatkozó Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel vagy a projektben érintett, általa fenntartott közoktatási 

intézmény rendelkezik Intézményi Esélyegyenlőségi Tervvel.  

 

Szentgotthárd, 2012. április 16. 

 

Tisztelettel:     

            

 

       Balogh Éva 

          igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. számú melléklet 

A FENNTARTÓ TÁMOGATÓ NYILATKOZATA 

A TÁMOP-3.4.3-11 

 

Iskolai tehetséggondozás  

 

 című pályázathoz 

 

Alulírott …………………………………………………………………………….……  (fenntartó szervezet neve)  

ismerem és támogatom a fent megjelölt program célkitűzéseit. 

 

A ………………………………………….. (a pályázó intézmény neve) által benyújtott pályázat 

megvalósítását támogatom. Rendelkezem a vonatkozó Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Tervvel vagy a projektben érintett, általam fenntartott közoktatási 

intézmény(ek) rendelkezik(nek) Intézményi Esélyegyenlőségi Tervvel.  

 

………………..…………………………………. 

 Aláírás  
(a fenntartó hivatalos képviselője; a nevet és a beosztást kérjük nyomtatott formában is 
feltüntetni!) 

                     

Pecsét helye 

 

Dátum:…………………………………………..  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. április 25- i ülésére 

 

Tárgy: Helytörténeti feladatok, a Honismereti Klub beszámolója 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2011. sz. határozat 2. c.) 

pontjában felkérte a Móra Ferenc Városi Könyvtár vezetőjét a helytörténeti értékmentő 

feldolgozó és publikációs feladatok szakmai koordinálására, értékeik mindenki számára 

hozzáférhető bemutatására azzal, hogy az e téren végzendő feladatokat külön meg kell 

határozni, és a végzett munkáról negyedévente tájékoztató beszámolót kell adni a Képviselő-

testület számára. Jelen előterjesztés az aktuális beszámoló alapján (1. számú melléklet), a 

helytörténeti pályázatok (lásd: lentebb) elbírálásának időpontjához alkalmazkodva készült. 

 

 

I. A Honismereti Klub tevékenysége  
 

A klub 2011. november és 2012. április között az alábbi feladatokat végezte: 
 élő, idős szentgotthárdi polgárok felkeresése, interjú készítése – több interjú is készült, 

illetve a munka tovább folytatódik; 

 fotódokumentumok gyűjtése – 1800 fotó került rögzítésre, amely az OPAC-ban 

távolról is elérhető; 

 a ciszter dokumentumok áttekintése kapcsán a klubtagok áttekintették a 

dokumentumokat és leírásuk megtörtént. 

 az egykori Dorffmesiter festmények másolatai elkészültek, a márciusi képviselő-

testületi ülésen a visszaszállított képek egyike bemutatásra is került. 

 2012. januárban helytörténeti kutatás alapjairól prezentációval egybekötött előadás 

volt a klubfoglalkozás témája,  

 február hónapban fotóarchiválást végeztek. 

 márciusban a Mária zarándokút pályázati lehetőségeiről tartott tájékoztatót ismerték 

meg a klub tagjai. 

 a klub folyamatosan gyűjti Hodászi Ede gimnáziumigazgató emlékeit. 

 a SZEMLE egyesület által polcra rakott ciszter könyvtár dokumentumainak 

számbavétele, leírása, adatbázisban való rögzítése az elkövetkezendő hónapok 

feladatai között szerepel. (Az 1850 előtti, ún. régi könyvek bibliográfiai leírására 



 

forrás nyílik TÁMOP-3.2.4.A-11/1 sz. pályázati kiírásában, amelyet a könyvtár készül 

benyújtani.) 

 

 

II. Helytörténeti pályázat 
 

2011. december 01-jén Szentgotthárd Város Önkormányzata helytörténeti pályázatot hirdetett 

felső tagozatos és középiskolás diákok számára (pályázati felhívás lásd: 2. számú melléklet).  

Összesen 8 pályamunka érkezett be, valamennyi munka színvonalas, értékes. A Honismereti 

Klub tagjai vállalták a beadott pályaművek elbírálását – ennek eredménye:  

 

Középiskolás korosztály: 

 1. helyezett: „Hogyan lett a gimnáziumi pedellus fiából egyetemi tanár?” (Dancsecs  

     Ábel, Nemes Tamás – SZOI Vörösmarty Gimnázium) 

 2. helyezett: „A Széll Kálmán tér nevezetességei” (Háklár Nóra, Kocsis Dóra – SZOI  

    Vörösmarty Gimnázium) 

 3. helyezett (megosztva): 

  „Emlékezzünk az elődökre” (Nagy Ottó, Tamaskó Marcell - SZOI Vörösmarty 

Gimnázium) 

„A református felekezet története Szentgotthárdon a XX. Században” ((Weidl  

Ákos, SZOI Vörösmarty Gimnázium) 

 

Általános iskolás korosztály: 

 1. helyezett: „A kenyér illata” (Lovenyák Nikolett – SZOI Széchenyi Iskola) 

 2. helyezett: „Magasztosabb érzelmektől áthatott cselekedet” (Kálmán Kata, Németh  

    Cintia, Forján Anett, Kulcsár Sára – Széchenyi Iskola) 

 3. helyzetet (megosztva): 

  „Születési helye: Szentgotthárd” (Sömenek Dóra – SZOI Széchenyi Iskola) 

  „A múlt iskolája” (Lang Márk – SZOI Széchenyi Iskola) 

 

A beérkezett pályázatok egytől egyig maradéktalanul alkalmasak arra, hogy nyilvánosságra 

hozzuk őket. Ennek több formáját is el tudjuk képzelni: 

 A műveket – egy külön menüpont keretében - Szentgotthárd város internetes 

portálján hozzáférhetővé tesszük. Ennek előkészítése folyamatban van. 

 A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel már egyeztetést folytattunk le arra 

vonatkozólag, hogy a Történelmi Napok rendezvénysorozat színfoltja lehet egy 

olyan program, ahol a pályázatokat megírók egy – egy rövid prezentáció keretében, 

projektorral-kivetítéssel bemutathatják az írásukat. 

 A későbbiekre nézve javasoljuk végiggondolni egy „Szentgotthárdi Helytörténeti 

Füzetek” sorozat elindítását, melynek során ezeket a pályázatokat egy – egy füzetben 

nyomtatásban is terjeszteni lehetne. Ennek már vannak anyagi – technikai feltételei, 

de ezekkel is foglalkozni kellene. 

 Ha a következő években sikerülne a helytörténetírást újabb pályázatokkal bővíteni, a 

művek egy várostörténeti monográfiában is megjelenhetnének. Természetesen ennek 

is vannak anyagi és technikai feltételei, de mindent alaposan végiggondolva 

bizonyára ennek is lenne esélye.  

 

 

III. A helytörténeti munka további feladatai 
 



 

Mint a fentiekből is látszik a Honismereti Klub a maga elé tűzött feladatokat maradéktalanul 

teljesíti, a jövőre nézve is olyan tervekkel rendelkeznek, melynek kapcsán Szentgotthárd 

helytörténeti emlékeit bővíthetik az utókor számára. 

 

A Klub egy újabb helytörténeti pályázat kiírása kapcsán azt a javaslatot tette, hogy jövőben 

ne csak a tanulóifjúság, hanem szélesebb körben, a felnőttek körében is kerüljön 

meghirdetésre. Az elkövetkező időszak tervei között szerepel részükről továbbá az is, hogy 

összeállítanak egy kurzus tematikát, amely az érdeklődőknek a forráskutatásról, 

forráselemzésről, valamint egy pályamunka szerkezeti tagolásáról, hivatkozás- és 

irodalomjegyzék készítéséről szólna - a tanfolyam ősszel megvalósítható is lenne. 

 
A helytörténeti kutatások, publikálások, kiállítások, stb. egy vagy több turisztikai témájú 

pályázatot is alkothatnak, ezen belül: 

 a színház körül, illetve a kolostornál található kőmaradványok (ezek egyedülállóak 

Vas megyében) bemutatása állandó kiállításon vagy ott a helyszínen, a turisták 

számára is, illetve ugyancsak érdemes lenne a nagyközönségnek bemutatni a 

gyóntatófolyosón található sírköveket, 

 csatlakozni kellene illetve lehetne valamelyik Mária zarándokút programjához, s 

annak keretében bemutatni azokat a látványosságokat, amelyek Szentgotthárdon 

egyedülállóak (lásd. „Az idegenforgalmi intézkedési terv felülvizsgálata” c. 

előterjesztés), 

 a pályázat/ok valamelyike tartalmazhatna forrást a ciszter visszaemlékezések, 

hagyatékok felkutatására, 

 hasonlóan pályázat keretében lehetne forrást keresni a Polgármesteri Hivatal 

épületében található, évtizedek óta felállványozott ciszter könyvtár helyreállítására, a 

könyvek bibliográfiai számbavételére, és ez is egyedüli látványosság lenne 

Szentgotthárdon 

 a fent említett pályázatokba bele lehetne illeszteni egy szép kiállítású kiadványt is. 

 

A ciszter irattár feldolgozása közben kerültek elő olyan iratok, amelyek teljesen ép állapotúak, 

a nagyközönség számára is érdekesek lehetnek, és ezeket talán a múzeumban is szerencsés 

volna kiállítani. Sok fotó is összegyűlt már és ezeket is be lehetne mutatni –> a múzeummal 

fel kellene venni a kapcsolatot egy állandó, de legalább időszaki helytörténeti tárlat 

kialakítása céljából.  

 

Foglalkozni kellene továbbá a Nepomuki Szent János szobor sorsával is: másolat 

készítésével, esetleg a régi restaurálásával a helyére kerülhetne, és ez is kulturális és egyházi 

látványosság lehetne Szentgotthárdon. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a beszámolót megismerni 

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2011. sz. határozat 

2. c.) pontja alapján a Honismereti Klub tevékenységéről szóló beszámolót 

megismerte. A Klub munkáját köszöni, ahhoz további kitartást és sok sikert kíván. 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                  Gábor László irodavezető 



 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentgotthárd Ifjú 

Helytörténeti Krónikása 2012.” címmel ismeri a következő szentgotthárdi tanulókat a 

2012. évre kiírt helytörténeti pályázatra beadott munkájukért:  

Középiskolások: 

- Dancsecs Ábel, Nemes Tamás tanulókat (SZOI Vörösmarty Gimnázium) a 

„Hogyan lett a gimnáziumi pedellus fiából egyetemi tanár” c. munkáért, 

- Háklár Nóra, Kocsis Dóra tanulókat (SZOI    Vörösmarty Gimnázium) „A Széll 

Kálmán tér nevezetességei” c. munkáért, 

- Nagy Ottó, Tamaskó Marcell tanulókat (SZOI Vörösmarty Gimnázium) 

„Emlékezzünk az elődökre” c. munkáért, 

- Weidl Ákos (SZOI Vörösmarty Gimnázium) „A református felekezet története 

Szentgotthárdon a XX. Században” c. munkáért, 

Általános iskolás korosztály: 

- Lovenyák Nikolett tanulót (SZOI Széchenyi Iskola) „A kenyér illata”  c. 

munkáért, 

- Kálmán Kata, Németh Cintia, Forján Anett, Kulcsár Sára tanulókat (SZOI 

Széchenyi Iskola) a „Magasztosabb érzelmektől áthatott cselekedet” c. munkáért, 

- Sömenek Dóra tanulót (SZOI Széchenyi Iskola) a „Születési helye: Szentgotthárd” 

c. munkáért, 

- Lang Márk tanulót (SZOI Széchenyi Iskola) „A múlt iskolája” c. munkáért. 

 

A Képviselő – testület egyúttal megköszöni a tanulók oktatóinak is a munkák 

megírásához nyújtott segítséget. 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                 Gábor László irodavezető 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete újabb helytörténeti 

pályázatot ír ki diákok és felnőttek számára egyaránt. A pályázati felhívás 

elkészítésére, a pályázat lebonyolításának koordinálására a Kistérségi Irodát kéri fel.  

Határidő:  a felhívás megjelentetésére: 2011. május 31. 

Felelős  :   Huszár Gábor polgármester 

                  Gábor László irodavezető 

 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

helyi ciszter irattár nagyközönség számára érdekes dokumentumainak és a város / 

a térség régi fotóinak kiállítása céljából fel kell venni a kapcsolatot a Pável Ágoston 

Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeummal. 

Határidő: kapcsolatfelvételre: 2012. május 31. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                         Gábor László irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. április 12. 

 

                Huszár Gábor 

                                                                                                                  polgármester 

Ellenjegyezte:   

 



 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

Honismereti Klub 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

 

Tárgy: Beszámoló a klub tevékenységéről 2011. november – 2012. április között 

 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Honismereti klub programjában az alábbi feladatokat jelöltük meg a fenti időszakra: 

- még élő, idős szentgotthárdi polgárok felkeresése, adatgyűjtés, interjúk készítése 

- fotódokumentumok gyűjtése 

- a ciszter dokumentumok áttekintése 

 

- Az elmúlt időszakban interjúk készültek idős, szentgotthárdi polgárokkal, s ez a munka 

folytatódik a klubtagok vállalása alapján 

- A könyvtár adatbázisában 1800 fotó került rögzítésre, amely az OPAC-ban távolról is 

elérhető. 

- A fotók gyűjtése és szkennelése folyamatos, felkutatjuk és rögzítjük a fotók metaadatait. 

Előkészítjük azokat a szerződéseket, amelyek alapján a tulajdonosok hozzájárulnak a 

közléshez (adatbázisba rögzítés, nyomtatott és elektronikus publikálás) 

- A klubtagok áttekintették a ciszter iratokat, s megtörtént a leírásuk. 

 

2011 novemberében Csuk Ferenc javasolta az egykori Dorffmeister freskók másolatainak 

visszaállítását a polgármesteri tárgyalóba. Ezek a festmények egykor az apáti lakosztályt 

díszítették. Polgármester úr is jelen volt a klub összejövetelén, és ígéretet tett a Nemzeti 

Galériában lévő festmények másolatainak elkészítésére. Ez a program azóta megvalósult. 

  



 

Január 26-án a helytörténeti kutatás alapjairól prezentációval egybekötött előadást hallgattak 

meg a klubtagok, illetve az érdeklődő diákok Helytörténeti kutatás és publikálás címmel.  

 

Február 15-én a fotóarchiválás szerepelt a klub programjában. 

 

Márciusban a Régiófókusz tájékoztatóján vettünk részt, amely a Mária zarándokút pályázati 

lehetőségeiről. Előtte kidolgoztunk egy javaslatot, amely véleményünk szerint beilleszthető a 

Régiófókusz pályázatába. A már megnyert pályázatban azonban, sajnos nincs lehetőség 

azokat az elemeket beépíteni, amelyeket a klub szeretne megvalósítani. Egy következő 

pályázatban a projektvezető szerint a klub által megfogalmazott javaslatok (kiadvány a ciszter 

emlékekről, kiállítás) esetleg szerepelhetnének. A honismereti klub elképzeléseit Csomós 

Dávid képviselte. 

 

Folyamatosan gyűjtjük Hodászi Ede gimnáziumigazgató emlékeit (fotók, nyomtatott és 

hangdokumentumok). 

 

A Honismereti klub (dr. Frank Róza, Talabér Lászlóné és Molnár Piroska) vállalta a 

helytörténeti pályázat dolgozatainak elbírálását. 

Az alábbi szempontok alapján vizsgáltuk a pályamunkákat: 

- szentgotthárdi témájú legyen 

- önálló kutatómunkán alapul (nem irodalmak összefésülése) 

- szabadon választott műfajú (fotódokumentumok interjúk, visszaemlékezések, egyéb 

kutatómunkák, stb) 

- hivatkozások, jegyzetek készítése 

- a választott téma újszerűsége, ötletessége 

- a dolgozat stílusa 

 

A dolgozatok értékelése: 

Középiskolás korosztály: 

 1. helyezett: Hogyan lett a gimnáziumi pedellus fiából egyetemi tanár? (Dancsecs  

     Ábel, Nemes Tmás – SZOI Vörösmarty Gimnázium) 

 2. helyezett: A Széll Kálmán tér nevezetességei (Háklár Nóra, Kocsis Dóra – SZOI  

    Vörösmarty Gimnázium) 

 3. helyezett (megosztva): 

  Emlékezzünk az elődökre (Nagy Ottó, Tamaskó Marcell - SZOI Vörösmarty 

Gimnázium) 

A református felekezet története Szentgotthárdon a XX. Században ((Weidl  

Ákos) SZOI Vörösmarty Gimnázium) 

 

Általános iskolás korosztály: 

 1. helyezett: A kenyér illata (Lovenyák Nikolett – SZOI Széchenyi Iskola) 

 2. helyezett: „Magasztosabb érzelmektől áthatott cselekedet” (Kálmán Kata, Németh  

    Cintia, Forján Anett, Kulcsár Sára – Széchenyi Iskola) 

 3. helyzetet (megosztva): 

  „Születési helye: Szentgotthárd” (Sömenek Dóra – Széchenyi Iskola) 

  A múlt iskolája (Lang Márk – SZOI Széchenyi Iskola) 

 

Javaslatunk, hogy ünnepélyes keretek között hirdessék ki az eredmény, például egy képviselő-

testületi ülés elején, s hívják meg az érintett iskolák vezetőit is, hogy értesüljenek tehetséges 

diákjaik munkájáról. Mivel most nem pályázó diákok is érdeklődtek a lehetőségről, javasoljuk 



 

jövőre új pályázat kiírását. Ennek a felhívását – véleményünk szerint – még májusban el 

kellene készíteni, hogy a nyári szünetben hozzá tudjanak látni a diákok. Őszre vállalunk egy 

kurzust az érdeklődőknek a forráskutatásról, forráselemzésről, valamint egy pályamunka 

szerkezeti tagolásáról, hivatkozás- és irodalomjegyzék készítéséről. 

 

A SZEMLE egyesület polcra rakta a ciszter könyvtár dokumentumait. Ezek számbavétele, 

leírása, adatbázisban való rögzítése a következő időszak feladata. (Az 1850 előtti, ún. régi 

könyvek bibliográfiai leírására forrás nyílik TÁMOP-3.2.4.A-11/1 sz. pályázati kiírásában, 

amelyet a könyvtár készül benyújtani.) 

 

Szentgotthárd, 2012. április 12. 

Tisztelettel: 

 

Molnár Piroska 

klubtag 

 

 

 

 

Előterjesztés 

 

A Képviselő-testület 2012.április25.-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának pályázata az „Idősbarát Önkormányzati Díj” 

elnyeréséhez 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti erőforrás miniszter és a belügyminiszter az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM 

együttes rendeletben elhatározottak, és a kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot 

hirdetett önkormányzatok számára a 2012. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére. 

Az Európai Unió tagállamai a demográfiai folyamatok alakulására figyelemmel úgy 

határoztak, hogy 2012 az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 

legyen. A WHO definíciója szerint az aktív idősödés (active ageing) olyan társadalmi és 

egyéni gyakorlatot jelent, amellyel az időskori életminőség javítható. Az aktív idősödés az 

egyén szintjén olyan időskor megélését fejezi ki, amely nem csupán gazdasági aktivitást, a 

munkaerőpiacon való maradást jelent, hanem magában foglalja a társadalmi, kulturális és civil 

életben való aktív részvételt is. Mindehhez természetesen hozzátartozik egy olyan közpolitikai 

gyakorlat, amely megteremti az aktív idősödés feltételeit, az életkor alapján történő 

diszkrimináció csökkentésétől kezdve a nyugdíjrendszer reformján át a megfelelő időseknek 

nyújtott szolgáltatásokig. 

Meg kell teremteni az időskori aktivitás feltételeit, rá kell irányítani a figyelmet az idősebb 

generációk képességeire, legyen szó akár munkaerő-piaci vagy társadalmi szerepvállalásról, 

jobban elismerve azokat az értékeket, amelyekkel az idősebbek gazdagítják társadalmunkat. 

Ennek tudatosítása a fiatalabb nemzedékben kulcsfontosságú. Fel kell hívni a figyelmet arra, 



 

hogy már fiatalon el kell kezdenünk felkészülni arra, hogy minél tovább egészségesek, 

aktívak lehessünk. 

Az alapítók azt a célt tűzik ki, hogy a Díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati 

időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő 

felelősségét, és a mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek 

konkrét eredményeit. Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi 

közhatalom gyakorlóinak figyelme minél szélesebb körben forduljon az idősödés kihívásaira. 

Intézkedéseikkel, programjaikkal innovatív módon segítsék elő a generációk közötti kapcsolat 

mélyítését, az aktív idősödés és időskor megvalósulását. 

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek: 

1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül 

2. megvalósítják az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben meghatározott 

alábbi általános követelményeket: 

a) aktív tevékenységükkel - különösen a pályázati lehetőségek kihasználásával - elősegítik az 

időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik 

megszervezéséhez, 

b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató 

szervezetekkel, illetve személyekkel, 

c) a helyi közéletbe, illetve annak alakításába széleskörűen bevonják az időskorú polgárokat, 

illetve szervezeteiket, 

d) foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az idősek meglévő 

képességeinek megőrzését, tudásuk, tapasztalataik hasznosulását, életminőségük javítását, 

e) az a) - d) pontokban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát 

politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést. 

A díj odaítélésekor előnyt jelent: 

1. olyan jó gyakorlatok bemutatása, amely elsősorban nem pénzügyi támogatással, hanem 

odafigyeléssel, közös összefogással, egymástól való kölcsönös tanulással az időskori 

aktivitást, a fiatalabbak és idősebbek közös programjait, az idősebbek fiatalabbaknak illetve a 

fiatalabbak idősebbeknek történő tudásátadását segítik elő, 

2. a pályázó helyi önkormányzat által elfogadott idősügyi önkormányzati stratégia (program, 

munkaterv, stb.), 

3. a pályázó önkormányzat mellett létrehozott Önkormányzatok Idősügyi Tanácsa 

Együttműködési Fórumával való együttműködés vagy tagság, 

4. a felhívásban közzétett formai követelmények megtartása. 

A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtójának a 2012. évi "Idősbarát Önkormányzat 

Díj"-at adományozza és az Idősek Világnapjához kapcsolódóan díjátadó és kitüntetési 

ünnepség keretében, díjazottanként 1 000 000 Ft jutalomban részesíti. 

 

Pályázók köre 

- bármely helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat, amennyiben eleget tesz 

a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek. 



 

Pályázat tartalma 

1. A pályázó önkormányzat be kell mutatni a helyi idősügyi tevékenységek rendszerét, és 

a fentiekben meghatározott általános, és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok 

teljesülését. Továbbá a helyi önkormányzat kötelező feladatain felül végzett idősügyi 

tevékenységet, kiemelt figyelmet fordítva az aktív idősödés és nemzedékek közötti 

szolidaritás témájára. 

2. A jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladatoknak eleget kell tenni, de ezen 

túlmenően az innovatív, az idősek függetlenségét, társadalmi részvételét, 

önmegvalósítását, méltóságának megőrzését és aktivitását biztosító tevékenységek 

megvalósulását is fel kell tüntetni. 

3. Az önkormányzási elveket és koncepciókat be kell mutatni a helyi időspolitikában, 

milyen célok határozzák meg az idősek életét érintő önkormányzati döntéshozatalt és 

döntésvégrehajtást, és azt, hogy az önkormányzat az elfogadott idősügyi alapelvekkel 

összhangban a programokat hogyan valósítja meg, valamint ezek az intézkedések 

hogyan járulnak hozzá az idősek jól-létéhez.  

4. Továbbá be kell mutatni, hogy milyen kezdeményezésekkel, konkrét intézkedésekkel 

élt, illetve milyen kezdeményezéseket támogatott az önkormányzat annak érdekében, 

hogy a településen az idősebb és fiatalabb korcsoportok tagjai egymástól kölcsönösen 

tanulhassanak, egymás értékeit megismerhessék, egymást segíthessék.  

Megítélésünk szerint a pályázati kiírás feltételeit teljesíteni tudjuk, hiszen minden kötelező 

idősekkel kapcsolatos ellátás városunkban biztosított, a környezeti kialakítás is idősbarát, 

intézményeink elérhetők, az idősekkel kialakított kommunikációnk kiemelkedő, Idősügyi 

Tanácsot működtetünk, civil együttműködéseink aktívak, eredményesek.  

Lehetőséget látunk az érettségi előtt álló fiatalok önkéntes munkavállalása és az idősek 

élethosszig tartó tanulása megszervezésének összekapcsolására, amely jó alapot ad az aktív 

idősödés és a generációk közti szolidaritás nemzetközi éve keretinek kitöltésére. Ennek 

körében megvalósulhatna, hogy a diákok informatikai alapismeretekre oktatnák az időseket. 

Természetesen az elnyerhető 1 m/Ft felhasználásáról az Idősügyi Tanáccsal további 

egyeztetéseket folytatunk.. 

A pályázatot 2012. június 5-ig kell benyújtani, a pályázathoz önrész nem szükséges. A 

hivatkozott ESZCSM-BM rendelet szerint a már díjazott önkormányzatokra további 

szabályok vonatkoznak, de önkormányzatunk még nem volt díjazott önkormányzat. Évente 

legalább hat díj kerül kiadásra. A díjjal járó pénzjutalmat a díjazott önkormányzat az idősügy 

területén használhatja fel. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2012. évi 

„Idősbarát Önkormányzati Díj „ elnyerésére vonatkozóan. 



 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2012.április 16. 

 

                                                                                                Huszár Gábor  

                                                                                                 Polgármester 

 

 

 

Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 

Tárgy: Meghatalmazás projektmenedzsment feladatok ellátására, valamint a projektek 

pénzügyi megvalósításának időbeli ütemezése  

 

 

Tisztelt Képviselő–testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak 

végrehajtási rendelete (368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a továbbiakban: Ávr.) 

szétválasztja a helyi önkormányzatok és hivatalaik gazdálkodását, szemben az eddigi 

gyakorlattal, amikor az Áht. és az Önkormányzati törvény alapján az önkormányzat és a 

hivatal egy gazdálkodási egységet képezett. 

 

2012. február 29-től azon projektek menedzselésében, amelyekben az Önkormányzat a 

kedvezményezett, részt vehet az önkormányzat hivatala, azonban csak az 

önkormányzati képviselő-testület felhatalmazása (képviselő-testületi határozat) alapján, 

és olyan ügyekben, amelyekre a felhatalmazása kiterjed. 

 

Ha a projekt megvalósításában részt vesz az önkormányzat hivatala (pl. az ő munkatársai 

látják el a projekt menedzsment feladatokat), a hivatalt a projektben résztvevőként nevesíteni 

kell a támogatási szerződésben, és pontosan rögzíteni kell, hogy mely tevékenységeket végez 

az önkormányzat hivatala. Ennek rögzítése érdekében szükség esetén a támogatási szerződés 

módosítását kell kezdeményezni.  

 

Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatokból megvalósuló, 

illetve azzal létrejövő kapacitások, fejlesztések költségét, és azok forrását évenkénti 

bontásban is jóvá kell hagynia a Képviselő-testületnek, ezért a korábban megszavazott önerő 

finanszírozása mellett a már benyújtott pályázatok esetében újabb határozatot kell hozni, 

amely tartalmazza a projektek időbeli ütemezését, a projekt teljes költségét, illetve az 

önerő forrását a projekt megvalósítására, illetve a fenntartási időszakára vonatkozóan is.  

 

Az alábbi pályázatokra vonatkozóan kell a fentiekben meghatározott határozatokat meghozni:  

 

 A „Mental Health – Lelki egészség megőrzése” című pályázat, amely lassan a 

végéhez közeledik, ezért a pénzügyi ütemezés kapcsán már nem írtunk határozati 

javaslatot, csupán a hátralévő projektmenedzseri feladatok (elszámolások, beszámolók 

elkészítése) ellátására. A projektet a Kistérségi Iroda koordinálja. 

 A „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 

fejlesztése” című, NYDOP-5.1.1./B-11 kódszámú felhívásra a SZEOB Tótágas 

Bölcsőde felújítására benyújtott pályázat, amely esetében támogatási szerződés 

megkötésére még ugyan nem került sor, de a pályázat pozitív elbírálásban részesült! A 

projektet a Kistérségi Iroda koordinálja, a projektmenedzseri feladatok ellátására a 

fenntartó (és pályázó) Kistérségi Társulás ad felhatalmazást. A projekt 5 éves 

fenntartási időszakában fenntartási költség azért jelenik meg, mert a kötelezően 

vállalandó 25%-os kapacitásnövelés következtében a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően (a 14 fő gyermek ellátásához) újabb 2 fő szakképzett személyzet kell 

biztosítanunk.  



 

 Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 

előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján nemrég benyújtott, a SZEOB Játékvár Óvoda 

felújítását célzó pályázat. A projektet a Kistérségi Iroda koordinálja, a 

projektmenedzseri feladatok ellátására a fenntartó (és pályázó) Kistérségi Társulás ad 

felhatalmazást. 

 A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretben a „Tudásdepó - Expressz - A 

könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az 

élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámra a Móra 

Ferenc Városi Könyvtár nyújtott be pályázatot, ezért projektmenedzseri felhatalmazás 

nem szükséges. 

 

A felsorolt projektekkel illetve benyújtott pályázatokkal kapcsolatban szükséges tehát 

határozatban felhatalmazást adni a projektmenedzseri feladatok ellátására és/vagy 

meghatározni a projektek pénzügyi megvalósításának időbeli ütemezését. Kérem a Tisztelt 

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

 

Határozati javaslat: 

 

1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazását ad a 

szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal részére, hogy a „Mental Health” című, SI-HU-1-2-

010 kódszámú pályázat vonatkozásában a Képviselő-testület nevében eljárjon, a projekt 

menedzselésével kapcsolatos feladatokat önállóan végezze. A Polgármesteri Hivatal 

Kistérségi Irodája végzi a pályázat előkészítésével, gondozásával, menedzselésével, 

elszámolásával, adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, a Pénzügyi Iroda pedig a 

pályázattal kapcsolatos kifizetések, pénzforgalommal kapcsolatos-, és a számviteli 

nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat látja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 

2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az NYDOP-

5.1.1./B-11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, a SZEOB Tótágas Bölcsőde 

felújítását célzó pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó adatokat az 

alábbiak szerint:  
 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 19.750.000- 112.278.- Önkormányzat saját 

bevétele 

2013. 59.880.369.- 8.735.541.- Önkormányzat saját 

bevétele 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014. 3.194.000.- Önkormányzat saját bevétele 

2015. 3.286.820.- Önkormányzat saját bevétele 

2016. 3.387.424.- Önkormányzat saját bevétele 

2017. 3.490.897.- Önkormányzat saját bevétele 

2018. 3.592.324.- Önkormányzat saját bevétele 

 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

 

3) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 4/2012. (III. 1.) 

BM rendelete alapján benyújtott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde Játékvár Óvoda felújítására benyújtott pályázat megvalósítására, illetve 

fenntartására vonatkozó adatokat az alábbiak szerint:  
 

Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 20.980.772.- 204.800.- Önkormányzat saját 

bevétele 

2013. 0.- 5.475.193.-.- Önkormányzat saját 

bevétele 

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014-2018. Plusz fenntartási költség nem 
jelentkezik! 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 Dr. Gábor László irodavezető 

4.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program keretében a „Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat 

nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 

érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú felhívásra a Móra Ferenc Városi 

Könyvtár által benyújtott pályázat megvalósítására, illetve fenntartására vonatkozó 

adatokat az alábbiak szerint:  

 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2012. 12.000.000.- 0.-  

2013. 0.- 0.-  

2014. 0.- 0.-  

Fenntartási időszak: 

Év. Fenntartási költség Fenntartás forrása 

2014-2018. Plusz fenntartási költség nem 
jelentkezik! 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 Jakabné Palkó Edina irodavezető 

 Gábor László irodavezető 

Szentgotthárd, 2012.05.07. 

                                                                                                                    Huszár Gábor 

                                                                                                                    polgármester 

Ellenjegyezte: 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére. 

 

Tárgy : Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás   

            2011. évi tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

  A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az 1. számú 

mellékletként csatolt levelében kérte a 2. sz. mellékletként csatolt 2011. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló Képviselő-testületi határozattal történő elfogadását. A mellékletek 

megmutatják, hogy a társulás az elmúlt időben milyen munkát végzett el a társulás 

alapításakor kitűzött célokból. 

 

Határozati javaslata 

 

      Szentgotthárd  Város  Önkormányzata   Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli 

Regionális Hul- 

      ladékgazdálkodási     Önkormányzati   Társulás     Társulási    megállapodása  VII/1.1.h. 

pontja, 

      valamint    a  helyi önkormányzatok     társulásairól    és   együttműködéséről   szóló  

1997.  évi 

      CXXXV. tv. 6.§. (4)  bekezdése  alapján a  Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási  

      Önkormányzati    Társulás    2011. évi    tevékenységéről  szóló  beszámolót az 

előterjesztésben  

      foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Fekete Tamás  műszaki irodavezető 

 

Szentgotthárd, 2012. április 12.  

  

 Fekete Tamás 

                                                                                               műszaki irodavezető 

  

Ellenjegyzés: 
 

 

 

 

 

 

Ellenjegyzés: 

 

 

          Labritz Béla 

       Környezetvédelmi 



 

           tanácsnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

1. számú melléklet 



 

 
 



 

 

 

 

2. számú melléklet 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi ellenőrzési terve 

alapján „A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése” című 

ellenőrzés lefolytatásra került.  

Az ellenőrzés célja volt, hogy a 2010. évi CLXIX. törvény 3. illetve 8. számú melléklete 

alapján kerüljön vizsgálatra a 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása.  

A jelentésekben leírtak alapján összességében megállapítható, hogy a normatív költségvetési 

támogatások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatások és az ellenőrzés adatai 

összhangban állnak.  

Az ellenőrzés hiányosságot, hibás normatíva igénylést nem talált.  

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „A 2011. évi normatív állami 

hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést 

megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. április 16. 

 

 

 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: 1965-5/2012. 

Ellenőrzés száma: 02/2012. 

 

2012. 
 

Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Drávecz-Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások 

elszámolásának ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 annak megállapítása, hogy a 2011. évi normatíva a jogszabályi előírások 

figyelembevételével került-e elszámolásra 

Az ellenőrzött szervezeti egység: III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

Az ellenőrzés tárgya: a 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 



 

 komplex ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi éves ellenőrzési 

terve, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2011. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2012. február 29.; 2012. március 22. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Bedics Sándor – igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. illetve 

8. számú mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:  

 

Alapnormatívák: 

1. Közoktatási alap-hozzájárulás [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 15. c); d); 

f) pont], 

2. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 16. 

a); ba); c); eb); ec); f) pont], 

3. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 

17. a); b) pont] 

 

Kötött felhasználású normatíva: 



 

1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének 

támogatása [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet I. 2. pont], 

2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez [2010. évi CLXIX. törvény 8. 

sz. melléklet I. 3. a) pont] 

 

Alapnormatívák: 

 

1.Közoktatási alap-hozzájárulás: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 15. c); d) pont 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 535 fő [15. c) jogcímen: 

378 fő; 15. d) jogcímen: 157 fő]. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 525 fő [15. c) jogcímen: 

341 fő; 15. d) jogcímen: 184 fő]. 

 

Az intézmény közoktatási statisztikájában rögzített adatokat az osztálynaplók alapján 

vizsgálta az ellenőrzés. 

Tételesen ellenőrzött évfolyamok a következők voltak: 

 

 

2010/2011. tanév 

- asztalos [9/D.: 11fő, 10/D.: 13 fő] 

- géplakatos [11/E.: 12 fő] 

- vendéglős [9/A.: 20 fő; 10/A.: 22 fő; 11/B.: 27 fő; 12/A.: 16 fő; 13/A.: 29 fő] 

 

2011/2012. tanév 

- asztalos [9/D.: 7fő, 10/D.: 10 fő] 

- géplakatos [2/12/E.: 13 fő; 13/D.: 4 fő] 

- vendéglős [9/A.: 15 fő; 10/A.: 26 fő; 11/B.: 19 fő; 12/A.: 24 fő; 13/A.: 20 fő] 

 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 15. f) pont 



 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 38 fő [szakközépiskola: 

26 fő; szakiskola: 11 fő; gimnázium: 1 fő]. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 40 fő [szakközépiskola: 

14 fő; szakiskola: 24 fő; gimnázium: 2 fő]. 

 

Az ellenőrzés a kollégiumi törzskönyv alapján vizsgálta az intézményi adatszolgáltatás 

valódiságát. 

Az ellenőrzött dokumentum alapján megállapítható, hogy a közoktatási statisztikában 

rögzített adatok megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal.  

Tételesen ellenőrzött évfolyamok a következők voltak: 

2010/2011. tanév 

- szakiskola: 11 fő [9/C.: 2 fő; 9/D.: 2 fő; 10/D.: 2 fő; 1/11/D.: 2 fő; 1/11/E.: 1 fő; 

2/12/C.: 1 fő; 2/12/D.: 1 fő] 

2011/2012. tanév 

- szakközépiskola: 14 fő [ 9/A.: 3 fő; 10/A.: 1 fő; 11/A.: 1 fő; 11/C.: 2 fő; 12/C.: 3 fő; 

1/14/H.: 1 fő; 1/14/V.: 3 fő] 

 

 

 

2.Közoktatási kiegészítő hozzájárulás: 

 

Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 

[2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. a) pont] 

 

Iskolai gyakorlati oktatás 

- a szakiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán 

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 100 fő [faipar 

(9. évfolyam: 11 fő; 10. évfolyam: 12 fő); gépészet (10. évfolyam: 9 fő); kereskedő 

(10. évfolyam: 12 fő); vendéglős (9. évfolyam: 36 fő; 10. évfolyam: 20 fő)] 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 103 fő [faipar 

(9. évfolyam: 7 fő; 10. évfolyam: 10 fő); gépészet (9. évfolyam: 7 fő); kereskedő (9. 

évfolyam: 14 fő, de csak 12 főt lehet számolni a jogszabályi előírások miatt!); 

vendéglátó (9. évfolyam: 34 fő {pincér: 15 fő, de csak 12 főt lehet számolni a 



 

jogszabályi előírások miatt!; szakács: 19 fő – 2 csoport!}; 10. évfolyam: 40 fő {pincér: 

15 fő, de csak 12 főt lehet számolni a jogszabályi előírások miatt!; szakács: 25 fő – 2 

12 fős csoport!})] 

- a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. 

évfolyamán 

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 121 fő 

[informatika (10. évfolyam: 12 fő; 11. évfolyam: 21 fő); vendéglátós (10. évfolyam: 

22 fő; 11. évfolyam: 24 fő); elektronika (9. évfolyam: 9 fő; 10. évfolyam: 11 fő); 

faipar (9. évfolyam: 11 fő; 10. évfolyam: 11 fő)] 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 106 fő. 

 

Szakmai gyakorlati képzés 

- Egy évfolyamos képzés, valamint a több évfolyamos képzés második szakképzési és a 

(készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 50 fő 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 20 fő 

- Első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 9 fő 

[bútorasztalos: 2 fő; szakács: 5 fő; géplakatos: 2 fő]. 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 5 fő 

- Utolsó évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 6 fő 

[bútorasztalos: 2 fő; vendéglős: 4 fő]. 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 12 fő 

 

- Tanulószerződés (nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés) 

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 91 fő 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 147 fő 

 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ba) pont előírásainak megfelelően: 



 

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a Közokt. tv. 30/A. § 

(1) bekezdése szerint a feladat ellátására jogosult intézményekben megszervezett fejlesztő 

iskolai oktatásban, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat 

évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző 

intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nappali 

rendszerű iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, 

oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után veheti igénybe.” 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 13 fő. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 16 fő (1 fő nagyothalló; 

11 fő SNI „A”-s; 2 fő SNI „B”-s; 2 fő enyhe értelmi fogyatékos). 

 

Az érintett tanulók szakértői véleményét az ellenőrzés idején az intézmény gyógypedagógusa 

bemutatta, továbbá tanulónként ellenőrzésre került a gyógypedagógus által vezetett egyéni 

fejlesztési terv, egyéni haladási napló, melyek vezetése naprakész.  

 

 

 

 

 

 

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. c) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott  

- ……. 

- iskolában azon nappali rendszerű nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásban rész 

vevő tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a 

romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével 

készült helyi tanterv alapján biztosítja, 

- …….” 

 

A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumban csak szlovén nemzetiségi nyelv oktatása 

folyik, heti 5 órában. A nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók szülei az intézménynek a 

szükséges nyilatkozatokat [2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet Kiegészítő 



 

szabályok j) pont] megtették, melyeket az ellenőrzés során az intézmény hiánytalanul 

bemutatott.  

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 16 fő [ szakközépiskola: 

10 fő; szakiskola: 6 fő]. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 17 fő [szakközépiskola: 

11 fő; szakiskola: 6 fő]. 

 

Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok 

A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 
A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. eb) pont előírásainak megfelelően: 

 „A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott középfokú oktatási 

intézményekben megszervezett 2011. évi középszintű érettségi vizsgáztatás, valamint a 

szakmai vizsgáztatás megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a középszintű érettségi 

vizsga vonatkozásában a középiskolákban a 12. évfolyamos – a 13 évfolyammal működő 

középiskolákban a 13. évfolyamos – tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei), 

közoktatási statisztikai tényleges létszáma, a szakmai vizsga vonatkozásában a 

szakiskolákban – beleértve a speciális szakiskolákat is -, továbbá a szakképzési kimenő 

évfolyamokon tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei), közoktatási statisztikai 

tényleges létszáma. A támogatás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes 

vizsgák után vehető igénybe.” 

 

 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám (középszintű érettségi 

vizsga): 62 fő. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám (szakmai vizsga): 65 fő. 

 

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ec) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban, 

gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményekben az általános műveltséget megalapozó iskolai 



 

évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2010/2011. tanévi nyitó 

(október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján.” 

 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 378 fő. 

 

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. f) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai 

oktatásban részt vevő – bejáró tanulók után a fenntartó 

- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről 

bejáró tanuló után, 

- ……. 

- ……. 

veheti igénybe.” 

„Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye a 

tanévi nyitó közoktatási statisztika (október 1-jei) állapot szerint nem azonos az intézmény 

székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése 

szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott 

külterületről szervezett formában szállít az intézménybe.” 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 307 fő [szakközépiskola: 

166 fő; szakiskola: 141 fő] 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 310 fő [szakközépiskola: 

146 fő; szakiskola: 164 fő]. 

 

Elszámolás 

Az intézmény közoktatási statisztikájában rögzített adatokat az osztálynaplók alapján 

vizsgálta az ellenőrzés, melynek alapján a bejáró tanulók létszáma a következők szerint 

alakult: 

 

2010/2011. tanév 

vendéglátós: 54 fő [9/A.: 10 fő; 10/A.: 13 fő; 11/B.: 19 fő; 12/A.: 5 fő; 13/A.: 7 fő] 

szakképző évfolyam: 30 fő [13. évfolyam: 28 fő; 14. évfolyam: 2 fő] 



 

 

2011/2012. tanév 

vendéglátós: 10/A.: 22 fő; 11/B.: 27 fő; 12/A.: 16 fő; 13/A.: 29 fő 

szakképző évfolyam: 13. évfolyam: 7 fő; 14. évfolyam: 10 fő 

 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

3. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: 

 

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 17. a) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában 

nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 15., a 16. bb) és 

a 16. bc) jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 

Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, 

illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. 

évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít.” 

 

Kiegészítő szabályok 10. k) pont előírásai alapján: 

„A 17. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó 

hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, 

tanulók 2011. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve 

igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, 

iskolai) étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy 

többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az 

igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek 

naponta legalább déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek 

között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-

kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, 

naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, 

kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári 

szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős 



 

programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi 

számításokban nem vehető figyelembe.” 

 

Az ellenőrzött esetekben a gyermekek kedvezményes, illetve ingyenes étkezésre való 

jogosultságát bizonyító igazolások hiánytalanul megtalálhatók voltak. A nyilvántartás ezen 

igazolások alapján elkülöníti az 50%-os díjra kötelezetteket, illetve az ingyenes étkezésre 

jogosultakat.  

 

Elszámolás: 

2011.év 

Kedvezményes (50%) étkezés [tartós beteg, nagycsaládos]:  

- szakközépiskola: 765:185= 4,14≈ 4 fő 

- szakiskola: 557:185= 3,01≈ 3 fő 

- kollégium: 567:200= 2,84≈ 3 fő 

Ingyenes étkezés [rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő]:  

- szakközépiskola: 332:185= 1,79≈ 2 fő 

- szakiskola: 84:185= 0,45≈ 0 fő 

- kollégium: 85:200= 0,43≈ 0 fő 

 

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 17. b) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. § (4) bekezdése, 

továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 

– az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – 

nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók 

ingyenes tankönyvellátásához a 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai 

állapotra becsült létszáma alapján.” 

A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető.” 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 143 fő (tartósan beteg: 

15 fő, három-, vagy többgyermekes családban élő: 67 fő, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül: 56 fő; tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott: 4 fő; 

nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult: 1 fő). 

 



 

A szúrópróbaszerűen ellenőrzött esetekben a tanulók ingyenes tankönyvellátásának 

jogosultságát bizonyító igazolásokat az igazgató hiánytalanul bemutatta, így az ellenőrzés 

alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

 

1.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 2. pont) 

2010/2011. tanév: 315.000 Ft (10.500 Ft/fő/év; 45 fő; 8 hónap) 

2011/2012. tanév: 154.000 Ft (10.500 Ft/fő/év; 44 fő; 4 hónap) 

Az összegből 1 fő tandíja és a továbbképzéseken részt vevő pedagógusok utazási költsége 

került kifizetésre, melyet jelentkezési lapokkal, a továbbképzéseken való részvételről kiadott 

igazolásokkal, számlákkal alátámasztottak.  

 

2.Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez: 

Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 

[2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 3. a) pont] 

2010/2011. tanév: 433.333 Ft (26.000 Ft/fő/év; 25 fő; 8 hónap). 

2011/2012. tanév: 208.000 Ft (26.000 Ft/fő/év 24 fő; 4 hónap) 

Ezen összeg (641.333 Ft) a jogszabályi előírások alapján került felhasználásra.  

 

 

Megállapítások összefoglalása: 

Az ellenőrzés tapasztalatait figyelembe véve megállapítom, hogy a normatív állami 

hozzájárulások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatás és a szúrópróbaszerű 

ellenőrzés adatai összhangban állnak. 

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 



 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

 

 

 Drá

vecz-Kovács Renáta 

 belső ellenőr 
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Szentgotthárd, 2012. március 30. 

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 annak megállapítása, hogy a 2011. évi normatíva a jogszabályi előírások 

figyelembevételével került-e elszámolásra 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

 Játékvár Óvoda 

Az ellenőrzés tárgya: a 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi éves ellenőrzési 

terve, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2011. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2012. február 29.; 2012. március 22. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Kovács Tiborné – igazgató 

Kocsisné Bucsi Etelka – intézményegység-vezető 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. illetve 

8. számú mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:  

 

Alapnormatívák: 

4. Közoktatási alap-hozzájárulás [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 15. a) 

pont], 

5. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 16. 

ba); c) pont], 

6. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 

17. a) pont] 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

3. Pedagógiai szakszolgálat [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet I. 1. pont] 

4. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének 

támogatása [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet I. 2. pont] 

5. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. 

melléklet III. 2.2.1. a) pont] 

6. Logopédiai ellátás [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet III. 2.2.2. pont] 

 

Alapnormatívák: 

 

1.Közoktatási alap-hozzájárulás: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 15. a) pont előírásainak megfelelően: 



 

„Az óvodában nevelésben részesülő gyermekek után – beleértve a sajátos nevelési igényű 

gyermekeket is –  

- a 2011/2012. nevelési évi közoktatási statisztikai nyitó létszám adatok alapján, 

továbbá  

- akik 2011. december 31-éig, vagy – a Közokt. tv. 24. § (1) bekezdésében foglalt 

feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik 

életévüket betöltik és a 2011/2012. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első 

alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, 

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2011/2012. nevelési évben 

legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.” 

 

„Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2011. 

szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. § (5) bekezdése alapján a gyermekek 

óvodai nevelése meghosszabbítható.” 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 246 fő 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 242 fő 

 

Elszámolás: 

A felvételi-, és mulasztási naplók alapján a következők szerint alakult a létszám a 2011/2012. 

tanévben: 243 fő összesen (25 fő; 21 fő; 21 fő; 23 fő; 26 fő; 19 fő; 11 fő; 23 fő; 25 fő; 25 fő; 

24 fő).  

 

2.Közoktatási kiegészítő hozzájárulás: 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ba) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a Közokt. tv. 30/A. § 

(1) bekezdése szerint a feladat ellátására jogosult intézményekben megszervezett fejlesztő 

iskolai oktatásban, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat 

évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző 

intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nappali 



 

rendszerű iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, 

oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után veheti igénybe.” 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 4 fő (1 fő nagyothalló, 1 

fő testi fogyatékos, 1 fő beszédfogyatékos, 1 fő viselkedési zavaros) 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 3 fő (1 fő nagyothalló, 2 

fő viselkedési zavaros) 

 

A gyermekek szakértői véleményét az ellenőrzés idején az óvodavezető bemutatta.  

 

 

 

Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. c) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 

- óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben részt vevő gyermekek után, 

akiknek anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai 

nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet (a továbbiakban: kisebbségi oktatás 

irányelve) szerinti nevelési program alapján biztosítja,” 

 

Nemzetiségi oktatás a székhely óvodában két vegyes csoportban folyik. Az egyik csoportban 

szlovén nemzetiségi nyelven, a másik csoportban német nemzetiségi nyelven folyik a nevelés. 

A nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek szüleitől az intézményegység-vezető a 

szükséges nyilatkozatokat [2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet Kiegészítő 

szabályok j) pont] beszerezte, melyeket az ellenőrzés során bemutatott.  

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 49 fő (25 fő német; 24 fő 

szlovén). 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 48 fő (25 fő német; 23 fő 

szlovén). 

 

3. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: 

 



 

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 17. a) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában 

nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 15., a 16. bb) és 

a 16. bc) jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 

Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, 

illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. 

évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít.” 

 

 

 

 

Kiegészítő szabályok 10. k) pont előírásai alapján: 

„A 17. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó 

hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, 

tanulók 2011. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve 

igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, 

iskolai) étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy 

többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az 

igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek 

naponta legalább déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek 

között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-

kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, 

naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, 

kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári 

szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős 

programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi 

számításokban nem vehető figyelembe.” 

 

Az intézményegység-vezető az ellenőrzött esetekben a gyermekek kedvezményes, illetve 

ingyenes étkezésre való jogosultságát bizonyító igazolásokat bemutatta. A nyilvántartás ezen 

igazolások alapján elkülöníti az 50%-os díjra kötelezetteket, illetve az ingyenes étkezésre 

jogosultakat.  

 



 

Elszámolás: 

2011.év 

Kedvezményes (50%) étkezés [tartós beteg (8 fő), nagycsaládos (32 fő)]: 7.493:220= 34,06≈ 

34 fő 

Ingyenes étkezés [rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (22 fő)]: 3.946:220= 

3.946:220= 17,94≈ 18 fő 

100%-os étkező: 30.491:220= 138,6≈ 139 fő 

 

 

 

 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

 

1.Pedagógiai szakszolgálat: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 1. pont) 

2011. évben a támogatás összege: 2.400.000 Ft (1.200.000 Ft/fő/év). 

Ezen összeg két logopédus pedagógus személyi jellegű juttatásaira/közterheire került 

felhasználásra.  

 

2.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 2. pont) 

2011. évben a támogatás összege: 367.500 Ft (10.500 Ft/fő/év; 35 fő). 

Ezen összeg 2 fő továbbképzési díjára (184.000 Ft/fő) került felhasználásra, amely 

jelentkezési lapokkal, a továbbképzéseken való részvételről kiadott igazolásokkal, számlákkal 

alátámasztott (ezek meglétét mindkét, továbbképzésen részt vevő személy esetében 

ellenőriztem).  

 

3.Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet III. 2.2.1. a) pont előírásainak megfelelően: 

„A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott 

– Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. 

évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint: 



 

aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók 

után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik 

igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. „ 

 

A bejáró gyermekek létszáma a felvételi és mulasztási naplók alapján tételesen ellenőrzésre 

került, amely alapján megállapítom, hogy az intézményi nyilvántartás és a közoktatási 

statisztika közötti összhang biztosított.  

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 6 fő 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 5 fő 

 

 

 

 

 

4.Logopédiai ellátás: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet III. 2.2.2. pont) 

Székhelyen: 

napló szerinti összesített létszám 2011.01.01. és 2011.12.31. közötti időszakban: 1.359 fő 

átlagosan ellátott gyermekek létszáma (37 ellátási héten): 37 fő 

Kistérségben ellátottak: 

napló szerinti összesített létszám 2011.01.01. és 2011.12.31. közötti időszakban: 1.507 fő 

átlagosan ellátott gyermekek létszáma (37 ellátási héten): 41 fő 

 

A támogatás összege a jogszabályi előírások figyelembevételével került felhasználásra. 

 

Megállapítások összefoglalása: 

Az ellenőrzés tapasztalatait figyelembe véve megállapítom, hogy a normatív állami 

hozzájárulások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatás és a szúrópróbaszerű 

ellenőrzés adatai összhangban állnak. 

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 



 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

 

 

 Drá

vecz-Kovács Renáta 

 belső ellenőr 
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Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Drávecz-Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: 1965-5/2012. 

Ellenőrzés száma: 02/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások 

elszámolásának ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 annak megállapítása, hogy a 2011. évi normatíva a jogszabályi előírások 

figyelembevételével került-e elszámolásra 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

 Tótágas Bölcsőde 

Az ellenőrzés tárgya: a 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi éves ellenőrzési 

terve, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2011. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2012. február 29.; 2012. március 22. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Kovács Tiborné – igazgató 

Dr. Dancseczné Kovács Tünde – intézményegység-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 



 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. illetve 

8. számú mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:  

 

Alapnormatívák: 

7. Gyermekek napközbeni ellátása [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 14. a); c) 

pont], 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

7. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. 

melléklet II. 2. pont] 

8. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. 

melléklet III. 2.2.1. a) pont] 

 

Alapnormatívák: 

 

1.Gyermekek napközbeni ellátása: 

 

Bölcsődei ellátás 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 14. a) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy 

hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe.” 

„A Közokt. Tv. 33. § (14) bekezdése szerinti egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között 

ellátásban részesülő bölcsődés korú, második életévüket betöltő gyermekek után nem az e 

pontban meghatározott, hanem a 15. a) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe az 

ott megállapított feltételeknek megfelelően.” 

„Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 

figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a 

bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek 

száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.” 

 

 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 42 fő 



 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 31 fő 

 

Elszámolás: 

A felvételi könyv alapján a következők szerint alakult a létszám a 2011/2012. tanévben: 31 fő 

összesen.  

 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 14. c) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos 

és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 148. § 

(5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek.” 

„Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 

figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a 

bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek 

száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.” 

 

Az intézményegység-vezető az ellenőrzött esetekben a gyermekek kedvezményes, illetve 

ingyenes étkezésre való jogosultságát bizonyító igazolásokat bemutatta. A nyilvántartás ezen 

igazolások alapján elkülöníti az 50%-os díjra kötelezetteket, illetve az ingyenes étkezésre 

jogosultakat.  

 

Elszámolás: 

2011.év 

Kedvezményes (50%) étkezés [tartós beteg (2 fő), nagycsaládos (5 fő)]: 1.183:251= 4,71≈ 5 

fő 

Ingyenes étkezés [rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (4 fő)]: 663:220= 

2,64≈ 3 fő 

100%-os étkező: 6.662:220= 26,54≈ 26 fő 

 

 

 



 

Kötött felhasználású normatíva: 

 

1.Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet II. 2. pont) 

2011. évben a támogatás összege: 84.600 Ft (9.400 Ft/fő/év; 9 fő). 

Ezen összeg 4 fő tanfolyami díjára (51.000 Ft/fő), helyettesítési/távolléti díjára (6.800 Ft), 

továbbá útiköltségére és napidíjára (27.795 Ft) került felhasználásra, amely jelentkezési 

lapokkal, a tanfolyamon való részvételről kiadott igazolásokkal, számlákkal alátámasztott 

(ezek meglétét valamennyi, továbbképzésen részt vevő személy esetében ellenőriztem).  

 

2.Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet III. 2.2.1. a) pont előírásainak megfelelően:  

„A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott 

– Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. 

évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint: 

aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók 

után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik 

igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. „ 

 

A bejáró gyermekek létszáma a felvételi könyv alapján tételesen ellenőrzésre került, amely 

alapján megállapítom, hogy az intézményi nyilvántartás és a közoktatási statisztika közötti 

összhang biztosított.  

 

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 4 fő 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 3 fő 

 

Megállapítások összefoglalása: 

Az ellenőrzés tapasztalatait figyelembe véve megállapítom, hogy a normatív állami 

hozzájárulások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatás és a szúrópróbaszerű 

ellenőrzés adatai összhangban állnak. 

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 



 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

 

 

 Drávecz-Kovács Renáta 

 belső ellenőr 
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Iktatószám: 1965-5/2012. 

Ellenőrzés száma: 02/2012. 

 

 

Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Drávecz-Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások 

elszámolásának ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 annak megállapítása, hogy a 2011. évi normatíva a jogszabályi előírások 

figyelembevételével került-e elszámolásra 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

 Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 

Az ellenőrzés tárgya: a 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 



 

 komplex ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi éves ellenőrzési 

terve, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2011. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2012. február 29.; 2012. március 22. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Balogh Éva – igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. illetve 

8. számú mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:  

 

Alapnormatívák: 

8. Közoktatási alap-hozzájárulás [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 15. c) 

pont], 

9. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 16. 

ba); c); eb); ec); f) pont], 

10. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 

17. a); b) pont] 

 

Kötött felhasználású normatíva: 



 

9. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének 

támogatása [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet I. 2. pont], 

10. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez [2010. évi CLXIX. 

törvény 8. sz. melléklet I. 3. a) pont] 

 

Alapnormatívák: 

 

1.Közoktatási alap-hozzájárulás: 

[A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 15. c) pont] 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 312 fő 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 320 fő 

 

Elszámolás: 

Az intézmény közoktatási statisztikájában rögzített adatokat az osztálynaplók alapján 

vizsgálta az ellenőrzés, melynek alapján az osztálylétszámok a következők szerint alakultak: 

2010/2011. tanév 

8 osztályos: 5. évfolyam: 30 fő; 6. évfolyam: 21 fő; 7. évfolyam: 30 fő; 8. évfolyam: 28 fő; 9. 

évfolyam: 25 fő; 10. évfolyam: 16 fő; 11. évfolyam: 21 fő; 12. évfolyam: 22 fő 

4 osztályos: 9. évfolyam: 25 fő; 10. évfolyam: 23 fő 

5 osztályos: 11. évfolyam: 22 fő; 12. évfolyam: 25 fő; 13. évfolyam: 24 fő 

2011/2012. tanév 

8 osztályos: 5. évfolyam: 33 fő; 6. évfolyam: 28 fő; 7. évfolyam: 20 fő; 8. évfolyam: 30 fő; 9. 

évfolyam: 22 fő; 10. évfolyam: 25 fő; 11. évfolyam: 17 fő; 12. évfolyam: 21 fő 

4 osztályos: 9. évfolyam: 36 fő; 10. évfolyam: 21 fő 

5 osztályos: 11. évfolyam: 23 fő; 12. évfolyam: 21 fő; 13. évfolyam: 23 fő 

 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

2.Közoktatási kiegészítő hozzájárulás: 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 



 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ba) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a Közokt. tv. 30/A. § 

(1) bekezdése szerint a feladat ellátására jogosult intézményekben megszervezett fejlesztő 

iskolai oktatásban, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat 

évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző 

intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nappali 

rendszerű iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, 

oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után veheti igénybe.” 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 0 fő. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 1 fő (nagyothalló). 

 

A tanuló szakértői véleményét az ellenőrzés idején az igazgató bemutatta.  

 

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. c) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott  

- ……. 

- iskolában azon nappali rendszerű nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásban rész 

vevő tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a 

romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével 

készült helyi tanterv alapján biztosítja, 

- …….” 

 

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban szlovén nemzetiségi nyelv oktatása folyik, heti 5 

órában. A nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók szüleitől az igazgató a szükséges 

nyilatkozatokat [2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok j) pont] 

beszerezte, melyeket az ellenőrzés során hiánytalanul bemutatott.  

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 24 fő. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 21 fő. 

 



 

Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok 

A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 
A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. eb) pont előírásainak megfelelően: 

 „A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott középfokú oktatási 

intézményekben megszervezett 2011. évi középszintű érettségi vizsgáztatás, valamint a 

szakmai vizsgáztatás megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a középszintű érettségi 

vizsga vonatkozásában a középiskolákban a 12. évfolyamos – a 13 évfolyammal működő 

középiskolákban a 13. évfolyamos – tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei), 

közoktatási statisztikai tényleges létszáma, a szakmai vizsga vonatkozásában a 

szakiskolákban – beleértve a speciális szakiskolákat is -, továbbá a szakképzési kimenő 

évfolyamokon tanulók 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei), közoktatási statisztikai 

tényleges létszáma. A támogatás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes 

vizsgák után vehető igénybe.” 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 46 fő. 

 

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ec) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban, 

gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményekben az általános műveltséget megalapozó iskolai 

évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2010/2011. tanévi nyitó 

(október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján.” 

A SZOI által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 1081 fő [1-4. évfolyam: 423 

fő; 5-8. évfolyam: 456 fő; 9-13. évfolyam: 202 fő]. 

A SZOI által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 1050 fő [1-4. évfolyam: 396 

fő; 5-8. évfolyam: 446 fő; 9-13. évfolyam: 208 fő]. 

 

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. f) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai 

oktatásban részt vevő – bejáró tanulók után a fenntartó 



 

- települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén kívülről 

bejáró tanuló után, 

- ……. 

- ……. 

veheti igénybe.” 

„Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye a 

tanévi nyitó közoktatási statisztika (október 1-jei) állapot szerint nem azonos az intézmény 

székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről bejárónak a hozzájárulás igénylése 

szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a fenntartó önkormányzat lakott 

külterületről szervezett formában szállít az intézménybe.” 

 

Elszámolás 

Az intézmény közoktatási statisztikájában rögzített adatokat az osztálynaplók alapján 

vizsgálta az ellenőrzés, melynek alapján a bejáró tanulók létszáma a következők szerint 

alakult: 

 

2010/2011. tanév 

8 osztályos: 58 fő (szúrópróbaszerűen ellenőrzött osztály a 7.G: 7 fő; 12.A: 8 fő) 

4 osztályos: 22 fő (szúrópróbaszerűen ellenőrzött osztály a 10.B: 11 fő) 

5 osztályos: 34 fő (szúrópróbaszerűen ellenőrzött osztály a 13.B: 10 fő) 

 

2011/2012. tanév 

8 osztályos: 54 fő (szúrópróbaszerűen ellenőrzött osztály a 5.G: 5 fő; 10.B: 8 fő) 

4 osztályos: 29 fő (szúrópróbaszerűen ellenőrzött osztály a 8.G: 7 fő; 9.B: 10 fő) 

5 osztályos: 23 fő (szúrópróbaszerűen ellenőrzött osztály a 9.A: 9 fő) 

 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

3. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: 

 

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 17. a) pont előírásainak megfelelően: 



 

„A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában 

nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 15., a 16. bb) és 

a 16. bc) jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 

Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, 

illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. 

évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít.” 

 

Kiegészítő szabályok 10. k) pont előírásai alapján: 

„A 17. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó 

hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, 

tanulók 2011. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve 

igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, 

iskolai) étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy 

többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az 

igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek 

naponta legalább déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek 

között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-

kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, 

naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, 

kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári 

szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős 

programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi 

számításokban nem vehető figyelembe.” 

 

 

 

Az ellenőrzött esetekben a gyermekek kedvezményes, illetve ingyenes étkezésre való 

jogosultságát bizonyító igazolások hiánytalanul megtalálhatók voltak. A nyilvántartás ezen 

igazolások alapján elkülöníti az 50%-os díjra kötelezetteket, illetve az ingyenes étkezésre 

jogosultakat.  

 

Elszámolás: 

2011.év 

Kedvezményes (50%) étkezés [tartós beteg, nagycsaládos]: 7.075:185= 38,24≈ 38 fő 



 

Ingyenes étkezés [rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (3 fő)]: 523:185= 

2,83≈ 3 fő 

100%-os étkező: 12.353:185= 66,77≈ 67 fő 

 

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 17. b) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. § (4) bekezdése, 

továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 

– az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – 

nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók 

ingyenes tankönyvellátásához a 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai 

állapotra becsült létszáma alapján.” 

A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető.” 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 86 fő (tartósan beteg: 14 

fő, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott: 1 fő; három-, vagy többgyermekes családban élő: 63 fő, rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesül: 8 fő). 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 89 fő (tartósan beteg: 15 

fő, három-, vagy többgyermekes családban élő: 64 fő, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül: 10 fő). 

 

A szúrópróbaszerűen ellenőrzött esetekben a tanulók ingyenes tankönyvellátásának 

jogosultságát bizonyító igazolásokat az igazgató hiánytalanul bemutatta.  

 

A 2010/2011. tanévben a tételesen ellenőrzött osztályok a következők voltak: 6.G: 4 fő, 9.A: 

8 fő, 11.B: 5 fő. 

A 2011/2012. tanévben a tételesen ellenőrzött osztályok a következők voltak: 5.G: 14 fő, 8.G: 

11 fő, 12.A: 2 fő.  

 

Az ellenőrzés alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő 

adatok megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 



 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

 

1.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 2. pont) 

2011. évben a támogatás összege (SZOI): 1.260.000 Ft (10.500 Ft/fő/év; 120 fő). 

A támogatás felhasználásának elszámolását pedagógusonkénti kimutatással, összesítő 

kimutatással igazoltak. A támogatást a pedagógusok továbbképzésére fordították, melyet 

jelentkezési lapokkal, a továbbképzéseken való részvételről kiadott igazolásokkal, számlákkal 

alátámasztottak.  

A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma 2011-ben a továbbképzési keretből egy fő kémia 

tanári mesterképzését támogatta a képzés 50%-ában, 80.000 Ft összegben. 

 

2.Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez: 

Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 

[2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 3. a) pont] 

2010/2011. tanév (SZOI): 884.000 Ft (26.000 Ft/fő/év; 51 fő; 8 hónap). 

2011/2012. tanév (SZOI): 433.333 Ft (26.000 Ft/fő/év; 50 fő; 4 hónap). 

Az intézményben a 2011/2012. tanévben az osztályfőnökök száma: 13 fő. 

Ezen összeg a jogszabályi előírások alapján került felhasználásra.  

 

 

Megállapítások összefoglalása: 

Az ellenőrzés tapasztalatait figyelembe véve megállapítom, hogy a normatív állami 

hozzájárulások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatás és a szúrópróbaszerű 

ellenőrzés adatai összhangban állnak. 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

 

 



 

 Drá

vecz-Kovács Renáta 

 belső ellenőr 
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Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Drávecz-Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 
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ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások 

elszámolásának ellenőrzése 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 annak megállapítása, hogy a 2011. évi normatíva a jogszabályi előírások 

figyelembevételével került-e elszámolásra 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

 Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 

Az ellenőrzés tárgya: a 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi éves ellenőrzési 

terve, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2011. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2012. február 29.; 2012. március 22. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Balogh Éva – igazgató 

Csukly Gergely – intézményegység-vezető 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. illetve 

8. számú mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:  

 

Alapnormatívák: 

11. Közoktatási alap-hozzájárulás [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 15. e) 

pont], 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

11. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének 

támogatása [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet I. 2. pont], 

 

 

Alapnormatívák: 

 

1.Közoktatási alap-hozzájárulás: 

[A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 15. e) pont] 

„Azon alapfokú művészetoktatási intézmények zeneművészeti ágán – az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI.10.) MKM rendeletben meghatározott – egyéni foglalkozás keretében történő 

oktatásban részt vevő tanulók, illetve a képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 

bábművészeti ágán tanulók, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos 

zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után, amelyek a közoktatás minőségbiztosításáról 

és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II.15.) 

OM rendelet) 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú 

művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási 

intézmény” címet megszerezték. Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a 

foglalkozásokon részt vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, 



 

ha több tanszakon, illetve több művészeti ágban, vagy több alapfokú művészetoktatási 

intézményben részesül művészeti képzésben.  

 

A tanulót abban az intézményben és azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik 

tanszakra az ingyenesség megilleti, illetve a térítési díjfizetési kötelezettséget – külön 

jogszabályban meghatározott nyilatkozat megtételével – választotta, és a választott képzés 

keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon biztosított 

foglalkozások száma nem vonható össze. …….” 

 

1.Alapfokú művészetoktatás 

Zeneművészeti ág egyéni foglalkozás 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 150,5 fő [146 fő (egyéni 

100%) + 9/2 {(egyéni 50%) 11 fő, melyből 2 fő két tanszakos}]. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 142,5 fő [140 fő (egyéni 

100%) + 5/2 {(egyéni 50%) 7 fő, melyből 2 fő két tanszakos}]. 

 

Csoportos foglalkozás (képzőművészeti ág+zeneművészeti ág csoportos főtárgyasai) 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 63,5 fő [33 fő (csoportos 

100%) + 61/2 {(csoportos 50%) 68 fő, melyből 7 fő két tanszakos}]. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 63 fő [34 fő (csoportos 

100%) + 58/2 {(csoportos 50%) 62 fő, melyből 4 fő két tanszakos}]. 

 

A szúrópróbaszerű ellenőrzésem során a 2010/2011. tanévben a következő dokumentumokat 

tekintettem át: „Furulya főtárgyi napló” (13/B.); „Szolfézsnapló” (13/K.; 13/D.). 

A 2011/2012. tanévben ellenőrzésem a „Zongora főtárgyi naplóra” (9/A.) terjedt ki.  

Az ellenőrzött dokumentumok vezetése naprakész, folyamatos, a normatíva elszámoláshoz 

megfelelő és valós információt nyújtanak.  

Az ellenőrzés során nem volt olyan tanuló, aki szülői nyilatkozat alapján más 

művészetoktatási intézményben is részesül képzésben, és ott részesül normatívában.  

 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

 



 

1.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 2. pont) 

2011. évben a támogatás összege (SZOI): 1.260.000 Ft (10.500 Ft/fő/év; 120 fő). 

A támogatás felhasználásának elszámolását pedagógusonkénti kimutatással, összesítő 

kimutatással igazoltak. A támogatást a pedagógusok továbbképzésére fordították, melyet 

jelentkezési lapokkal, a továbbképzéseken való részvételről kiadott igazolásokkal, számlákkal 

alátámasztottak.  

A SZOI Takács Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység 2010/2011. tanévben 13 

fő, a 2011/2012. tanévben 12 fő pedagógus után igényelte a fentiekben említett normatívát. A 

továbbképzési keretből 2011-ben az intézmény 124.662 Ft összeget használt fel. A támogatás 

terhére felhasznált összeg a tényleges költség 80%-át nem haladta meg. 

 

 

Megállapítások összefoglalása: 

Az ellenőrzés tapasztalatait figyelembe véve megállapítom, hogy a normatív állami 

hozzájárulások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatás és a szúrópróbaszerű 

ellenőrzés adatai összhangban állnak. 

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

 

 

 Drávecz-Kovács Renáta 

 belső ellenőr 
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Belső ellenőr 

Drávecz-Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 



 

Iktatószám: 1965-5/2012. 

Ellenőrzés száma: 02/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások 

elszámolásának ellenőrzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 annak megállapítása, hogy a 2011. évi normatíva a jogszabályi előírások 

figyelembevételével került-e elszámolásra 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

 Általános Iskolájának Széchenyi István 5-8. évfolyama 



 

Az ellenőrzés tárgya: a 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi éves ellenőrzési 

terve, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2011. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2012. február 29.; 2012. március 22. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Balogh Éva – igazgató 

Kocsisné Takács Éva – intézményegység-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. illetve 

8. számú mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:  

 

Alapnormatívák: 

12. Közoktatási alap-hozzájárulás [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 15. b); g) 

pont], 

13. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 16. 

ba); c); ec) pont], 

14. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 

17. a); b) pont] 



 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

12. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének 

támogatása [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet I. 2. pont], 

13. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez [2010. évi CLXIX. 

törvény 8. sz. melléklet I. 3. a); b) pont], 

14. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás [2010. évi CLXIX. törvény 

8. sz. melléklet III. 2.2.1. a); b) pont] 

15. Gyógytestnevelés [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet III. 2.2.2. pont] 

 

Alapnormatívák: 

 

1.Közoktatási alap-hozzájárulás: 

[A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 15. b) pont] 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 285 fő 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 265 fő 

 

Elszámolás: 

Az intézmény közoktatási statisztikájában rögzített adatokat az osztálynaplók alapján 

vizsgálta az ellenőrzés, melynek alapján az osztálylétszámok a következők szerint alakultak: 

 

2010/2011. tanév 

5. osztály: 61 fő; 6. osztály: 67 fő; 7. osztály: 75 fő; 8. osztály: 82 fő 

 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

[A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 15. g) pont] 

„Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos 

gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik 

számára a Közokt. tv. 53. § (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy 

tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően 

szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést biztosítanak.” 



 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 27 fő 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 21 fő 

 

Elszámolás: 

Az intézmény közoktatási statisztikájában rögzített adatokat a „Napközi otthon 

munkanaplója” alapján vizsgálta az ellenőrzés. A szúrópróbaszerűen kiválasztott 

osztályokban a létszám a következők szerint alakult: 

2010/2011. tanév 

5.osztály: 17 fő; 6. osztály: 4 fő 

2011/2012. tanév 

6. osztály: 7 fő 

 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Közoktatási kiegészítő hozzájárulás: 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ba) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a Közokt. tv. 30/A. § 

(1) bekezdése szerint a feladat ellátására jogosult intézményekben megszervezett fejlesztő 

iskolai oktatásban, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat 

évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző 

intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nappali 

rendszerű iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, 

oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után veheti igénybe.” 



 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 8 fő. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 7 fő. 

 

A tanulók szakértői véleményét az ellenőrzés idején az intézményegység-vezető bemutatta. 

Továbbá tanulónként ellenőrzésre került a gyógypedagógus által vezetett egyéni fejlesztési 

terv, egyéni haladási napló, melyek vezetése naprakész volt.  

 

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. c) pont előírásainak megfelelően: 

 „A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott  

- ……. 

- iskolában azon nappali rendszerű nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásban rész 

vevő tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a 

romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével 

készült helyi tanterv alapján biztosítja, 

- …….” 

 

A SZOI Széchenyi István Általános Iskolájának 5-8. évfolyamában csak német nemzetiségi 

nyelv oktatása folyik, heti 5 órában. A nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók szüleitől az 

intézményegység-vezető a szükséges nyilatkozatokat [2010. évi CLXIX. törvény 3. számú 

melléklet Kiegészítő szabályok j) pont] beszerezte, melyeket az ellenőrzés során hiánytalanul 

bemutatott.  

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 24 fő [6.c osztály: 4 fő; 

7.b osztály: 11 fő; 8.b osztály: 9 fő]. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 25 fő [5.b osztály: 11 fő; 

7.c osztály: 4 fő; 8.b osztály: 10 fő] 

 

Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok 

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 
A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ec) pont előírásainak megfelelően: 



 

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban, 

gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményekben az általános műveltséget megalapozó iskolai 

évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2010/2011. tanévi nyitó 

(október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján.” 

 

A SZOI által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 1081 fő [1-4. évfolyam: 423 

fő; 5-8. évfolyam: 456 fő; 9-13. évfolyam: 202 fő]. 

A SZOI által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 1050 fő [1-4. évfolyam: 396 

fő; 5-8. évfolyam: 446 fő; 9-13. évfolyam: 208 fő]. 

 

3. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: 

 

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 17. a) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában 

nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 15., a 16. bb) és 

a 16. bc) jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 

Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, 

illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. 

évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít.” 

 

 

Kiegészítő szabályok 10. k) pont előírásai alapján: 

„A 17. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó 

hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, 

tanulók 2011. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve 

igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, 

iskolai) étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy 

többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az 

igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek 

naponta legalább déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek 

között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-

kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, 



 

naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, 

kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári 

szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős 

programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi 

számításokban nem vehető figyelembe.” 

 

Az ellenőrzött esetekben a gyermekek kedvezményes, illetve ingyenes étkezésre való 

jogosultságát bizonyító igazolások hiánytalanul megtalálhatók voltak. A nyilvántartás ezen 

igazolások alapján elkülöníti az 50%-os díjra kötelezetteket, illetve az ingyenes étkezésre 

jogosultakat.  

 

Elszámolás: 

2011.év 

Kedvezményes (50%) étkezés [tartós beteg, nagycsaládos]: 5.312:185= 28,71≈ 29 fő 

Ingyenes étkezés [rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (3 fő)]: 5.624:185= 

30,4≈ 30 fő 

100%-os étkező: 11.697:185= 63,23≈ 63 fő 

 

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 17. b) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. § (4) bekezdése, 

továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 

– az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – 

nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók 

ingyenes tankönyvellátásához a 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai 

állapotra becsült létszáma alapján.” 

A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető.” 

 

Az intézmény által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 114 fő [tartósan beteg: 

14 fő; érzékszervi fogyatékos: 1 fő; a tanulási folyamatban súlyosan akadályozott: 4 fő; három 

vagy többgyermekes családban élő: 51 fő; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 

44 fő]. 



 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 93 fő [tartósan beteg: 8 

fő; a tanulási folyamatban súlyosan akadályozott: 4 fő; három vagy többgyermekes családban 

élő: 46 fő; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 35 fő]. 

 

A szúrópróbaszerűen ellenőrzött esetekben a tanulók ingyenes tankönyvellátásának 

jogosultságát bizonyító igazolásokat az intézményvezető-helyettes hiánytalanul bemutatta.  

A 2010/2011. tanévben a tételesen ellenőrzött osztályok a következők voltak: 5.A; 7.C 

A 2011/2012. tanévben a tételesen ellenőrzött osztályok a következők voltak: 5.A; 5.B; 5.C; 

7.A 

Az ellenőrzés alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő 

adatok megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

 

1.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 2. pont) 

2011. évben a támogatás összege (SZOI): 1.260.000 Ft (10.500 Ft/fő/év; 120 fő). 

A támogatás felhasználásának elszámolását pedagógusonkénti kimutatással, összesítő 

kimutatással igazoltak. A támogatást a pedagógusok továbbképzésére fordították, melyet 

jelentkezési lapokkal, a továbbképzéseken való részvételről kiadott igazolásokkal, számlákkal 

alátámasztottak.  

 

 

 

2.Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez: 

Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 

[2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 3. a) pont] 

2010/2011. tanév (SZOI): 884.000 Ft (26.000 Ft/fő/év; 51 fő; 8 hónap). 

2011/2012. tanév (SZOI): 433.333 Ft (26.000 Ft/fő/év; 50 fő; 4 hónap). 

Az intézményben a 2011/2012. tanévben az osztályfőnökök száma: 11 fő. 

Ezen összeg a jogszabályi előírások alapján került felhasználásra.  

 



 

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 

[2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 3. a) pont] 

2011. évben a támogatás összege: 65.000 Ft (65.000 Ft/fő/év; 1 fő). 

Ezen összeg a jogszabályi előírások alapján került felhasználásra.  

 

3.Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet III. 2.2.1. a) pont előírásainak megfelelően: 

„A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott 

– Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. 

évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint: 

aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók 

után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik 

igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. „ 

 

A bejáró tanulók létszáma az osztálynaplók alapján tételesen ellenőrzésre került, amely 

alapján megállapítom, hogy az intézményi nyilvántartás és a közoktatási statisztika közötti 

összhang biztosított.  

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 79 fő [tételesen 

ellenőrzésre került a 7.C és a 8.C osztály, eltérés nem volt]. 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 77 fő [tételesen 

ellenőrzésre került az 5.C és a 7.A osztály, eltérés nem volt]. 

 

4.Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás: 

„A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott 

óvodákban, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után 

vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz 

működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy külön célú menetrendszerinti autóbusz 

szolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás 

vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A 

támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett 

kísérő utazzon.” 

 

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 6 fő 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 1 fő 



 

 

5.Gyógytestnevelés: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet III. 2.2.2. pont) 

 

A gyógytestnevelésben résztvevő gyermekek létszáma a „Könnyített és gyógytestnevelési 

napló” alapján tételesen ellenőrzésre került, amely alapján megállapítom, hogy az intézményi 

nyilvántartás és a közoktatási statisztika közötti összhang biztosított.  

 

Az intézmény által a 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 15 fő 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 10 fő 

 

 

Megállapítások összefoglalása: 

Az ellenőrzés tapasztalatait figyelembe véve megállapítom, hogy a normatív állami 

hozzájárulások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatás és a szúrópróbaszerű 

ellenőrzés adatai összhangban állnak. 

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

 

 

 Drávecz-Kovács Renáta 

 belső ellenőr 
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Térsége Többcélú 
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Belső ellenőr 

Drávecz-Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: 1965-5/2012. 

Ellenőrzés száma: 02/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

A 2011. évi normatív állami hozzájárulások 

elszámolásának ellenőrzése 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 annak megállapítása, hogy a 2011. évi normatíva a jogszabályi előírások 

figyelembevételével került-e elszámolásra 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

 Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama 

Az ellenőrzés tárgya: a 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi éves ellenőrzési 

terve, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2011. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2012. február 29.; 2012. március 22. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Balogh Éva – igazgató 

Vassné Juhász Enikő – intézményegység-vezető 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. illetve 

8. számú mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:  

 

Alapnormatívák: 

15. Közoktatási alap-hozzájárulás [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 15. b); g) 

pont], 

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 16. 

ba); c); d); ec) pont], 

17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 

17. a); b) pont] 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

16. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének 

támogatása [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet I. 2. pont], 

17. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez [2010. évi CLXIX. 

törvény 8. sz. melléklet I. 3. a); b) pont], 

18. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás [2010. évi CLXIX. törvény 

8. sz. melléklet III. 2.2.1. a); b) pont] 

19. Gyógytestnevelés [2010. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklet III. 2.2.2. pont] 

 

Alapnormatívák: 

 

1.Közoktatási alap-hozzájárulás: 

[A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 15. b) pont] 

 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 337 fő 



 

 

Elszámolás: 

Az intézmény közoktatási statisztikájában rögzített adatokat az osztálynaplók alapján 

szúrópróbaszerűen vizsgálta az ellenőrzés, melynek alapján az osztálylétszámok a következők 

szerint alakultak: 

 

2011/2012. tanév 

1. osztály: 81 fő; 3. osztály: 91 fő 

 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

[A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 15. g) pont] 

„Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos 

gimnázium 7-8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik 

számára a Közokt. tv. 53. § (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy 

tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/C. §-ának megfelelően 

szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést biztosítanak.” 

 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 318 fő 

 

Elszámolás: 

Az intézmény közoktatási statisztikájában rögzített adatokat a „Napközi otthon 

munkanaplója” alapján vizsgálta az ellenőrzés. A szúrópróbaszerűen kiválasztott osztályban a 

létszám a következők szerint alakult: 

2011/2012. tanév 

4. osztály: 55 fő [4.A.: 15 fő; 4.B.: 13 fő; 4.C.: 17 fő; 4.D.: 10 fő] 

 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.Közoktatási kiegészítő hozzájárulás: 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ba) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, a Közokt. tv. 30/A. § 

(1) bekezdése szerint a feladat ellátására jogosult intézményekben megszervezett fejlesztő 

iskolai oktatásban, az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat 

évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző 

intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján nappali 

rendszerű iskolai oktatásban, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, 

oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után veheti igénybe.” 

 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 15 fő [integráltan nevelt 

SNI-s A: 11 fő; integráltan nevelt SNI-s B: 4 fő]. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám [szegregáltan (eltérő 

tantervű tagozaton)]: 19 fő [1-4. évfolyamon: 8 fő; 5-8. évfolyamon: 11 fő]. 

 

A tanulók szakértői véleményét az ellenőrzés idején az intézményegység-vezető bemutatta. 

Továbbá tanulónként ellenőrzésre került a gyógypedagógus által vezetett egyéni fejlesztési 

terv, egyéni haladási napló, melyek vezetése naprakész volt.  

 

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. c) pont előírásainak megfelelően: 

 „A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott  

- ……. 

- iskolában azon nappali rendszerű nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásban rész 

vevő tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, oktatását (ideértve a 



 

romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével 

készült helyi tanterv alapján biztosítja, 

- …….” 

 

 

A SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyamában német nemzetiségi nyelv és 

szlovén nemzetiségi nyelv oktatása folyik, heti 5 órában. A nemzetiségi oktatásban részt vevő 

tanulók szüleitől az intézményegység-vezető a szükséges nyilatkozatokat [2010. évi CLXIX. 

törvény 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok j) pont] beszerezte, melyeket az ellenőrzés 

során hiánytalanul bemutatott.  

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám (német nemzetiségi 

nyelv): 92 fő [1. osztály: 23 fő; 2. osztály: 19 fő; 3. osztály: 31 fő; 4. osztály: 19 fő]. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám (szlovén nemzetiségi 

nyelv): 15 fő [2. osztály: 6 fő; 3. osztály: 9 fő]. 

 

Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 

[A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. d) pont] 

 

A SZOI Arany János Általános Iskolájának 1-4. évfolyamában német nemzetiségi nyelvű, két 

tanítási nyelvű oktatás is folyik. 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 85 fő [1. osztály: 22 fő; 

2. osztály: 23 fő; 3. osztály: 22 fő; 4. osztály: 18 fő]. 

A leírtak alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

 

Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok 

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 
A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 16. ec) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott általános iskolákban, 

gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményekben az általános műveltséget megalapozó iskolai 

évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2010/2011. tanévi nyitó 

(október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján.” 



 

 

A SZOI által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 1081 fő [1-4. évfolyam: 423 

fő; 5-8. évfolyam: 456 fő; 9-13. évfolyam: 202 fő]. 

A SZOI által 2010/2011. tanévben figyelembe vehető létszám: 1050 fő [1-4. évfolyam: 396 

fő; 5-8. évfolyam: 446 fő; 9-13. évfolyam: 208 fő]. 

 

3. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: 

 

Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 17. a) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, iskolában 

nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 15., a 16. bb) és 

a 16. bc) jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 

Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítésidíj-kedvezményt biztosít, 

illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. 

évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosít.” 

 

Kiegészítő szabályok 10. k) pont előírásai alapján: 

„A 17. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó 

hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekek, 

tanulók 2011. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve 

igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai, kollégiumi, 

iskolai) étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy 

többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az 

igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek 

naponta legalább déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek 

között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-

kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az étkezésben részt vevők naptári évre, 

naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, 

kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári 

szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős 

programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi 

számításokban nem vehető figyelembe.” 

 



 

Az ellenőrzött esetekben a gyermekek kedvezményes, illetve ingyenes étkezésre való 

jogosultságát bizonyító igazolások hiánytalanul megtalálhatók voltak. A nyilvántartás ezen 

igazolások alapján elkülöníti az 50%-os díjra kötelezetteket, illetve az ingyenes étkezésre 

jogosultakat.  

 

 

Elszámolás: 

2011.év 

Kedvezményes (50%) étkezés [tartós beteg, nagycsaládos]: 15.069:185= 81,45≈ 81 fő 

Ingyenes étkezés [rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő]: 8.655:185= 46,78≈ 

47 fő 

100%-os étkező: 36.496:185= 197,28≈ 197 fő 

 

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 17. b) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. § (4) bekezdése, 

továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 

– az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – 

nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók 

ingyenes tankönyvellátásához a 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai 

állapotra becsült létszáma alapján.” 

A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető.” 

 

Az intézmény által 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 143 fő, melynek 

évfolyamonkénti megoszlását a következő táblázat szemlélteti: 

 

 
Tartósan beteg  

(fő) 

Halmozottan fogyatékos  

(fő) 

3 vagy több gyermekes  

családban élő (fő) 

rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő (fő) 

1. évfolyam 5 1 19 5 

2. évfolyam 8 --- 20 5 

3. évfolyam 4 1 24 7 

4. évfolyam 5 --- 13 7 

Eltérő tantervű  

tagozat 
--- 19 --- --- 



 

Összesen: 22 21 76 24 

 

 

A szúrópróbaszerűen ellenőrzött esetekben a tanulók ingyenes tankönyvellátásának 

jogosultságát bizonyító igazolásokat az intézményvezető-helyettes hiánytalanul bemutatta, 

melynek alapján elmondható, hogy az intézmény közoktatási statisztikájában szereplő adatok 

megegyeztek az ellenőrzés során megállapított adatokkal. 

Kötött felhasználású normatíva: 

 

1.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 2. pont) 

2011. évben a támogatás összege (SZOI): 1.260.000 Ft (10.500 Ft/fő/év; 120 fő). 

A támogatás felhasználásának elszámolását pedagógusonkénti kimutatással, összesítő 

kimutatással igazoltak. A támogatást a pedagógusok továbbképzésére fordították, melyet 

jelentkezési lapokkal, a továbbképzéseken való részvételről kiadott igazolásokkal, számlákkal 

alátámasztottak.  

A SZOI Általános Iskolájának Arany János 1-4. évfolyama 2011-ben a továbbképzési 

keretből 610.689 Ft összeget használt fel.  

 

2.Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez: 

Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 

[2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 3. a) pont] 

2010/2011. tanév (SZOI): 884.000 Ft (26.000 Ft/fő/év; 51 fő; 8 hónap). 

2011/2012. tanév (SZOI): 433.333 Ft (26.000 Ft/fő/év; 50 fő; 4 hónap). 

Az intézményben a 2011/2012. tanévben az osztályfőnökök száma: 18 fő. 

Ezen összeg a jogszabályi előírások alapján került felhasználásra.  

 

Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 

[2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet I. 3. a) pont] 

2011. évben a támogatás összege: 195.000 Ft (65.000 Ft/fő/év; 3 fő). 

Ezen összeg a jogszabályi előírások alapján került felhasználásra.  

 

3.Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet III. 2.2.1. a) pont előírásainak megfelelően:  



 

„A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott 

– Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba, iskolák 1-8. 

évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint: 

aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, tanulók 

után, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik 

igénybe az óvodai, illetve általános iskolai ellátást. „ 

 

A bejáró tanulók létszáma az osztálynaplók alapján szúrópróbaszerűen került ellenőrzésre 

[ellenőrzött osztály: 1. osztály (1.A: 3 fő; 1.B: 9 fő; 1.C: 1 fő; 1.D: 5 fő)], amely alapján 

megállapítom, hogy az intézményi nyilvántartás és a közoktatási statisztika közötti összhang 

biztosított.  

 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 80 fő 

 

4.Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás: 

„A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott 

óvodákban, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után 

vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását autóbusz 

működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy külön célú menetrendszerinti autóbusz 

szolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás 

vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A 

támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett 

kísérő utazzon.” 

 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 20 fő [1. osztály: 5 fő; 

2. osztály: 3 fő; 3. osztály: 4 fő; 4. osztály: 7 fő; eltérő tantervű: 1 fő] 

 

5.Gyógytestnevelés: 

(2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet III. 2.2.2. pont) 

 

A gyógytestnevelésben résztvevő gyermekek létszáma a „Könnyített és gyógytestnevelési 

napló” alapján tételesen ellenőrzésre került, amely alapján megállapítom, hogy az intézményi 

nyilvántartás és a közoktatási statisztika közötti összhang biztosított.  

 



 

Az intézmény által a 2011/2012. tanévben figyelembe vehető létszám: 20 fő 

 

 

Megállapítások összefoglalása: 

Az ellenőrzés tapasztalatait figyelembe véve megállapítom, hogy a normatív állami 

hozzájárulások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatás és a szúrópróbaszerű 

ellenőrzés adatai összhangban állnak. 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

 

 

 Drávecz-Kovács Renáta 

 belső ellenőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: 1965-5/2012. 

Ellenőrzés száma: 02/2012. 
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Szentgotthárd Város és 

Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Drávecz-Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
A 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 
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A 2011. évi normatív állami hozzájárulások 
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Szentgotthárd, 2012. március 30. 

Ellenőrzést végző: Drávecz-Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 annak megállapítása, hogy a 2011. évi normatíva a jogszabályi előírások 

figyelembevételével került-e elszámolásra 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Városi Gondozási Központ 

Az ellenőrzés tárgya: a 2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi/szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 



 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi éves ellenőrzési 

terve, 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2011. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2012. február 29.; 2012. március 22. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Fábián Béláné – intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. illetve 

8. számú mellékleteiben felsorolt, az intézmény által igényelhető normatívák az alábbiak:  

 

Alapnormatívák: 

18. Szociális étkeztetés [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 11. c) pont], 

19. Házi segítségnyújtás [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 11. d) pont], 

20. Időskorúak nappali intézményi ellátása [2010. évi CLXIX. törvény 3. sz. melléklet 

11. f) pont] 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

20. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása [2010. évi CLXIX. törvény 8. 

sz. melléklet II. 2. pont] 

 

 



 

Alapnormatívák: 

 

1.Szociális étkeztetés: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 11. c) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint 

illeti meg.” 

„Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 

elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója 

alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak 

egyszeresen vehető figyelembe.” 

 

Az intézmény által 2011. évre igényelt normatíva: 185 fő [135 fő (vidék+házigond.); 50 fő 

(idősek klubja – helyben étkezők)]. 

 

Elszámolás: 

2011. évi ellátotti létszám: 47.466 [melyből helyben étkező: 13.279; kiszállítás: 34.187] 

[Ellenőrzött időszak: 2011. év valamennyi hónap étkeztetésre vonatkozó igénybevételi 

naplója.] 

 

13.279:251= 52,90 fő≈ 53 fő 

34.187:251= 136,20 fő≈ 136 fő 

Ellátottak száma összesen: 47.466:251= 189,10 fő≈ 189 fő 

 

2.Házi segítségnyújtás: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 11. d) pont előírásainak megfelelően: 

„A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott 

személyek száma szerint illeti meg.” 

„Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 

elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta 

összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető 

figyelembe.” 

 

Az intézmény által 2011. évre igényelt normatíva: 80 fő. 

 



 

Elszámolás: 

2011. évi ellátotti létszám: 16.128 [Szentgotthárd: 11.467; Kistérség: 4.661] 

[Ellenőrzött időszak: 2011. év április] 

 

Szentgotthárd: 11.467:251=45,68 fő 

Kistérség: 4.661:251=18,57 fő 

Ellátottak száma összesen: 16.128:251=64,25 fő≈ 64 fő 

 

Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu települések kilépésével 2011. augusztus 1-től a házi 

segítségnyújtás működési területe megváltozott. Az ellátotti létszám csökkenése ennek 

következménye.  

 

3. Időskorúak nappali intézményi ellátása: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet 11. f) pont előírásainak megfelelően: 

„….A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.” 

„Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 

elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 

összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, 

illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag 

étkeztetésben részesülők.” 

 

Az intézmény által 2011. évre igényelt normatíva: 55 fő. 

 

Elszámolás: 

2011. évi ellátotti létszám: 13.733 [étkezés+tartózkodás: 13.279; csak tartózkodás: 454] 

[Ellenőrzött időszak: 2011. év május] 

 

Étkezés+tartózkodás: 13.279:251=52,9 fő≈ 53 fő 

Csak tartózkodás: 454:251=1,81 fő≈ 2 fő 

Ellátottak száma összesen: 13.733:251=54,71 fő≈ 55 fő 

 

 

Kötött felhasználású normatíva: 

 



 

1.Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása: 

A 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet II. 2. pont előírásainak megfelelően: 

„A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a 

szociális továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt, vagy szolgáltatást tartanak fenn. Az 

igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. § (1) bekezdésében felsorolt munkakörben személyes 

gondoskodást végző és a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet szerint továbbképzésre 

kötelezett személyek 2010. szeptember 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai állományi 

létszáma. A támogatás a továbbképzésen való részvétel költségeire (részvételi díj, utazási-

szállási költség), a továbbképzésen részt vevő helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a 

továbbképzési kötelezettségnek eleget tett személy Szoctv. 92/D. § (2) bekezdése szerinti 

anyagi elismerésére, a szakvizsga és az erre felkészítő tanfolyamon való részvétel költségeire 

fordítható.” 

 

Az intézmény által 2011. évre igényelt normatíva: 23×9.400 Ft/fő= 216.200 Ft 

 

 

 

Elszámolás: 

 

Szociális szakemberek részére szervezett tanfolyam: 

Az idősödő társadalom kihívásai (2011.02. havi jelentkezés) 

3 fő×15.000 Ft/fő= 45.000 Ft 

Innovatív szervezetfejlesztések a szociális szférában (2011.02. havi jelentkezés) 

4 fő×15.000 Ft/fő= 60.000 Ft 

Az idősödő társadalom kihívásai (2011.09. havi jelentkezés) 

4 fő×15.000 Ft/fő= 60.000 Ft 

Innovatív szervezetfejlesztések a szociális szférában (2011.09. havi jelentkezés) 

2 fő×15.000 Ft/fő= 30.000 Ft 

 

Szociális szakemberek részére szervezett szakmai tanácskozás: 

„Lehet másképp – életminőség az időskorban” 

4 fő×6.000 Ft/fő= 24.000 Ft 



 

 

Akkreditált tanfolyami továbbképzésre, szakmai tanácskozásra felhasznált 2011. évi összes 

költség: 219.000 Ft.  

 

A támogatás felhasználásáról az intézmény éves elszámolást készített, melyet jelentkezési 

lapokkal, a továbbképzéseken való részvételről kiadott igazolásokkal, számlákkal 

alátámasztott (ezek meglétét valamennyi, továbbképzésen részt vevő személy esetében 

ellenőriztem).  

 

Megállapítások összefoglalása: 

Az ellenőrzés tapasztalatait figyelembe véve megállapítom, hogy a normatív állami 

hozzájárulások elszámolása során vizsgált intézményi adatszolgáltatás és a szúrópróbaszerű 

ellenőrzés adatai összhangban állnak. 

 

Javaslat: 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. március 30. 

 

 

 Drávecz-Kovács Renáta 

 belső ellenőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


