
T A R T A L O M M U T A T Ó    
 

1. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító 

Okiratának módosítása. 

2. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása. 

3. A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) Alapító Okiratának 

módosítása. 

4. Pável Ágoston Múzeum átvétele. 

5. Kollégiumban fali kazán javítása. 

6. Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása. 

7. Szentgotthárdért Közalapítvány tisztújítása. 

8. Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás. 

9. Beszámoló a fizető parkoló rendszer működéséről a 2012. évben. A fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet módosítása. 

10. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek 

bontásáról és helyreállításáról szóló 11/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

11. Szentgotthárd Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 

29/2005.(XII.1.) önkormányzati rendeletének módosítása. 

12. Kitüntetés alapítása. 

13. A 2013. évi vagyongazdálkodási irányelvek mellékletének módosítása. 

14. Szentgotthárdi 2410.hrsz-ú, természetben Szentgotthárd, Alkotmány u. 57. sz. 

alatti ingatlan értékesítése. 

15. Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti garázs bérbeadása. 

16. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

17. Szentgotthárd város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója. 

18. Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2012. évi 

Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2013. évi 

Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. 

19. Az Önkormányzat megtakarítási programja keretében kiírt közbeszerzések 

végrehajtása, eredményessége a város intézményeiben.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére 

 

Tárgy:  A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde ( SZEOB ) Alapító  

             Okiratának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2012. december 31-i határidővel két jogszabály kötelezi a fenntartót arra, hogy felülvizsgálja 

és módosítsa intézményeinek alapító okiratát. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban: Nkt.) 97. § (4) 

bekezdése alapján „az  Nkt. hatálybalépését [2012. szeptember 1-jét] követően a fenntartó 

négy hónapon belül  felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. 

augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak 

érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi 

nyilvántartást vezető szervnek […] vagy a kormányhivatalnak”. 

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM 

rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba és módosította egyes szakfeladatok elnevezését. A 

rendelet 11. §-a szerint „amennyiben a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai 

alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, ennek átvezetését a 

szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló soron következő módosításkor, de 

legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító szervnek végrehajtani”. 

E két előírás mellett további jogszabályi megjelenés is az intézmények alapító okirat 

módosítását indokolják. 

2012. augusztus 31-én megjelent és 2012. szeptember 1-jétől hatályos a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet (R.), melynek 123. §-a kimondja, hogy „a köznevelési intézmény a 

működése során kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel a rendeletben  

meghatározottaknak és […] szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában”.  

A 32/2012. (X. 8.) EMMI  rendelet  a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 

rendelet alapján módosította a SNI-s gyermekek körébe tartozók meghatározását. 

 

Ezen jogszabályi módosítások  alapján a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul  az alapító Képviselő-testülethez. ( 1.sz. 

Melléklet ) 

 

A módosító okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete, a kiegészítéssel, módosítással 

egybeszerkesztett egységes Alapító Okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az intézmény 

Alapító Okiratát jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Határozati  javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 2. számú 



melléklete szerint, valamint a kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete  szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Kovács Tiborné  igazgató 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna  irodavezető a törzskönyvi bejegyzésért 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 16. 

 

 

          Huszár Gábor 

          polgármester 

 

 

 

Ellenjegyzem:  Dr. Dancsecs  Zsolt  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. Melléklet 

 

        

     

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 
www.ovodaksztg.hu 

 

 

Iktatószám: 505.-10/2012. sz 

Tárgy:           Intézményi javaslat az alapító okirat módosítására. 

Címzett:       Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 

                      Domiter Judit, oktatási referens részére 

 

Tisztelt Domiter Judit Asszony! 

 

Az intézmény alapító okiratának módosításra a változó jogszabályokra és a várható 

változásokra figyelemmel az alábbi tartalmi javaslatot nyújtom be (ahol bizonytalan a jog 

alkalmazása, ott arra külön megjegyzésben kitérek, s majd a döntési helyzetben lévők 

döntenek). 

 

1. Az intézmény neve: 

Rövidített neve: 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 

2. Az intézmény székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 14. 

3. OM azonosítója: 036456 

4. Intézményegységei: Egyesített Óvodák 

Tótágas Bölcsőde 

4.1. Egyesített Óvodák 

4.1.1.       Székhely óvoda: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

   Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

4.1.2.       Tagóvodái: 

4.1.2.1.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Csillagvirág Tagóvodája, 9962 Csörötnek, Vasúti u. 16. 

4.1.2.2.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Kerekerdő Tagóvodája, 9954 Rönök, Petőfi u. 16. 

4.1.2.3.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Micimackó Tagóvodája, 9963 Magyarlak, Temető u. 1. 

4.1.2.4.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Tapsifüles Tagóvodája, 9952 Gasztony, Fő u. 20. 

 

4.2.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                  Tótágas Bölcsődéje, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16. 

 

5. A fenntartó szerv neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

www.ovodaksztg.hu 

 

 

6.    Az intézmény alapító szerve(i), székhelye(i): 

6.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                        9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

6.2. Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                  9962 Csörötnek, Vasúti u. 5. 

6.3. Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                  9954 Rönök, Alkotmány u. 63. 

6.4. Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                  9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 173. 

6.5. Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9952 Gasztony, Fő u. 39. 

 

7. Az intézmény irányító szerve, székhelye: 

           Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

           9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

8. Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő többcélú kistérségi társulási  

            költségvetési szerv. 

 

9. Az intézmény gazdálkodási besorolása:  

            Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját költségvetéssel. A  

            vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó 

feladatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által 

jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

 

10. Az intézmény működési köre: 

Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe. A felvételnél a Szentgotthárdi székhely 

óvoda és a bölcsődei ellátás esetében elsősorban a Szentgotthárdon, a tagóvodák 

esetében elsősorban az adott tagóvoda településén lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekeket kell felvenni az intézménybe, azt követően pedig a 

maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 

 

11. Az intézmény típusa: 

Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai intézményegységgel, és 

egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési tevékenységet ellátó bölcsődei 

egységgel. 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

www.ovodaksztg.hu 

 

12. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Játékvár Óvoda, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

 

13. Az intézmény által ellátott közfeladatok: 

 óvodai nevelés, köznevelési feladat, 

 bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása. 

 

14. Az intézmény csoportjainak száma:  

14.1. Egyesített Óvodák  

  Játékvár Óvoda 11 

  Csillagvirág Tagóvoda 1 

  Kerekerdő Tagóvoda 1 

  Micimackó Tagóvoda 1 

  Tapsifüles Tagóvoda 1 

 Egyesített óvodák összesen: 15 

14.2. Tótágas Bölcsőde 4 

 

15. Az intézménybe felvehető maximális létszám: 

15.1. Egyesített Óvodák  

  Játékvár Óvoda 240 fő 

  Csillagvirág Tagóvoda 25 fő 

  Kerekerdő Tagóvoda 25 fő 

  Micimackó Tagóvoda 25 fő 

  Tapsifüles Tagóvoda 25 fő 

 Egyesített óvodák összesen: 340 fő 

15.2. Tótágas Bölcsőde 54 fő 

 

16. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: 

A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, polgári 

jogviszonyban történik. 

 

17. Az intézmény vezetőjének megbízása: 

Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa nyilvános pályázat útján  bízza meg határozott időre. Az egyéb 

munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 
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Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

SZEOB 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 
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18. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézményt az óvodaigazgató képviseli. Ezt a jogkörét esetenként 

meghatalmazással, vagy külön aláírási jogosultság megállapításával átruházhatja. Az 

igazgatót tartós akadályoztatása esetén az óvodai intézményegység vezetője 

helyettesíti. 

 

19. Az intézmény alaptevékenységei: 

19.1. Az intézmény köznevelési feladatai: 

a) óvodai nevelés, 

b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése (székhelyen 1-1 óvodai csoportban szlovén és 

német, Csillagvirág tagóvodában kizárólag magyar nyelven roma óvodai nevelés), 

c) logopédiai ellátás, mint pedagógiai szakszolgálati feladat (székhelyen és kistérségben), 

d) székhely óvodában, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelése, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (beilleszkedési, tanulási, 

figyelem vagy magatartási) nehézséggel küzdenek, 

e) kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése, 

f) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, 

g) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program 

szerinti nevelése a Csillagvirág tagóvodában (fejlesztő nevelés). 

19.2. A nevelőmunkához kapcsolódó nem köznevelési tevékenység: 

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátása. 

 

19.3. Az intézmény alaptevékenységének TEÁOR száma: 8510 óvodai nevelés 

19.4. Az intézmény szakágazati besorolása (1): 851020 óvodai nevelés (k) 

19.5. Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége. 

851000 óvodai nevelés intézményeinek, komplex programjainak támogatása 

851011 óvodai nevelés, ellátás 

851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

562912 óvodai intézményi étkeztetés 

889101 bölcsődei ellátás 
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Megjegyzések: 

(a szociális étkeztetés, munkahelyi étkeztetés, éttermi mozgó vendéglátás Gasztonyé, 

szeretném ha nem kapcsolódna munkajogi, működtetői szempontból az intézményhez, az 

óvodai neveléshez, hisz a központi támogatás az óvodai keretek közti finanszírozást nem 

tervezi) 

(az óvodáztatási támogatás nem az intézmény feladat ellátási köre, azt a Polgármesteri 

Hivatalok végzik, lehet hogy kihagyható szakfeladat?) 

 

20. Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem végez.  

 

21. A feladat ellátását szolgáló vagyon: változatlan 

 

22. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont: 

a) működteti,  

b) feladatai ellátásához szabadon használhatja, 

c) nem idegenítheti el, 

d) nem terhelheti meg. 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 13.    

 

 

                                                                      Kovács Tiborné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. Melléklet 

M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T  

 

1.) Az alapító okirat bevezető szövege az alábbira módosul: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Rönök Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Gasztony Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a helyi 
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önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése, a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123- 127. §-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az alábbi, egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot adja ki: 

 

 

2.) Az alapító okirat 1. pontja az alábbira módosul: 

 

1. Az intézmény neve:  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

           Rövidített neve:        SZEOB  

 

3.) Az alapító okirat 2. pontja az alábbira változik 

2.        Székhelye:                 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u 14. 

 

4.) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakban változik: 

3.        OM azonosítója:        036456 

 

5.) Az alapító okirat 4. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul: 

4.        Intézményegységei: Egyesített Óvodák  
                                             Tótágas Bölcsőde (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.) 
4.1 Egyesített Óvodák 

   4.1.1.      Székhely óvoda: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                                             Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

   4.1.2.     Tagóvodái: 

   4.1.2.1     Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                 Csillagvirág Tagóvodája, 9962 Csörötnek, Vasúti u. 16. 

   4.1.2.2.    Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Kerekerdő Tagóvodája, 9954 Rönök, Petőfi u. 16. 

   4.1.2.3.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Micimackó Tagóvodája, 9963 Magyarlak, Temető u. 1. 

   4.1.2.4.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Tapsifüles Tagóvodája, 9952 Gasztony, Fő u. 20. 

 

4.2      Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                  Tótágas Bölcsődéje, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16. 
 

6.) Az alapító okirat 5. pontja helyett az alábbi szövegre módosul: 

 

 

5. A fenntartó szerv  neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

7.) Az alapító okirat 6.) pontja helyett az alábbi szövegre változik: 

 

6.   Az intézmény alapító szerve(i), székhelye(i): 

6.1             Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 



6.2             Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9962 Csörötnek, Vasúti u. 5. 

6.3.           Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9953 Rönök, Alkotmány u. 63. 

6.4.           Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                  9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 173. 

6.5.           Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9954 Gasztony, Fő u. 39. 

8.) Az alapító okirat 7.) pontja az alábbira módosul: 

 

7.  Az intézmény irányító szerve, székhelye: 

           Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

           9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

9.) Az alapító okirat 8.) pontja az alábbiakban módosul: 

 

8.  Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő többcélú kistérségi társulási  

            költségvetési szerv. 

 

10.) Az alapító okirat az alábbi 9., 10., 11., 12., 13. 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., és 22 

pontokkal és szöveggel módosul és egészül ki: 

 

9. Az intézmény gazdálkodási besorolása:  

            Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját költségvetéssel. A  

            vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó 

feladatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által 

jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

 

10. Az intézmény működési köre: 

Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe. A felvételnél a Szentgotthárdi székhely 

óvoda és a bölcsődei ellátás esetében elsősorban a Szentgotthárdon, a tagóvodák 

esetében elsősorban az adott tagóvoda településén lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekeket kell felvenni az intézménybe, azt követően pedig a 

maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 

 

11. Az intézmény típusa: 

Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai intézményegységgel, és 

egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési tevékenységet ellátó bölcsődei 

egységgel. 

 

12. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Játékvár Óvoda, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

 

13. Az intézmény által ellátott közfeladatok: 

 óvodai nevelés, köznevelési feladat, 

 bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása. 

14 Az intézmény csoportjainak száma:  

14.1. Egyesített Óvodák  

  Játékvár Óvoda 11 

  Csillagvirág Tagóvoda 1 



  Kerekerdő Tagóvoda 1 

  Micimackó Tagóvoda 1 

  Tapsifüles Tagóvoda 1 

 Egyesített óvodák összesen: 15 

14.2. Tótágas Bölcsőde 4 

 

15. Az intézménybe felvehető maximális létszám: 

15.1. Egyesített Óvodák  

  Játékvár Óvoda 240 fő 

  Csillagvirág Tagóvoda 25 fő 

  Kerekerdő Tagóvoda 25 fő 

  Micimackó Tagóvoda 25 fő 

  Tapsifüles Tagóvoda 25 fő 

 Egyesített óvodák összesen: 340 fő 

15.2. Tótágas Bölcsőde 54 fő 

 

16. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: 

A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, polgári 

jogviszonyban történik. 

 

17. Az intézmény vezetőjének megbízása: 

Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa nyilvános pályázat útján  bízza meg határozott időre. Az egyéb 

munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 

 

 

18. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézményt az óvodaigazgató képviseli. Ezt a jogkörét esetenként 

meghatalmazással, vagy külön aláírási jogosultság megállapításával átruházhatja. Az 

igazgatót tartós akadályoztatása esetén az óvodai intézményegység vezetője 

helyettesíti. 

 

19. Az intézmény alaptevékenységei: 

19.1 Az intézmény köznevelési feladatai: 

a.)  óvodai nevelés, 

b.)  nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése (székhelyen 1-1 óvodai csoportban szlovén és   

      német, Csillagvirág tagóvodában kizárólag magyar nyelven roma óvodai nevelés), 

c.)  logopédiai ellátás, mint pedagógiai szakszolgálati feladat (székhelyen és kistérségben), 

d.) székhely óvodában, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű  

     gyermekek óvodai nevelése, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján 

     beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (beilleszkedési, tanulási,  

     figyelem vagy magatartási) nehézséggel küzdenek, 

e.) kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése, 

f.) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, 

g.) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program 

szerinti nevelése a Csillagvirág tagóvodában (fejlesztő nevelés). 

19.2     A nevelőmunkához kapcsolódó nem köznevelési tevékenység: 

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátása. 

 



19.3.     Az intézmény alaptevékenységének TEÁOR száma: 8510 óvodai nevelés 

19.4.  Az intézmény szakágazati besorolása (1): 851020 óvodai nevelés (k) 

19.5.  Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége. 

851000 óvodai nevelés intézményeinek, komplex programjainak támogatása 

851011 óvodai nevelés, ellátás 

851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

562912 óvodai intézményi étkeztetés 

889101 bölcsődei ellátás 

 

20.Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem végez.  

 

21.A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

      A Játékvár Óvoda területei és épületei: a szentgotthárdi 1024/2. hrsz.. alatt vannak 

nyilvántartva. A Kossuth L. u. 14. területe 1,2252 ha.  

A Bölcsődei intézményegység épülete a szentgotthárdi 1034/2. hrsz. alatt van nyilvántartva. 

A körmendi Földhivatalnál a rönöki 36/2 helyrajzi számú bejegyzett épülettel ellátott 1997m
2 

nagyságú belterületi ingatlan az alapító önkormányzat tulajdonát képezi, ennek 

karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.  

A magyarlaki, csörötneki tagóvoda területei és épületei: magyarlaki 500/3 hrsz.. és a 

csörötneki 455/1 hrsz. alatt vannak nyilvántartva az alapító önkormányzat tulajdonát képezi, 

ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik. 

A gasztonyi óvoda területe 461/2 hrsz. alatt van nyilvántartva, az alapító önkormányzat 

tulajdonát képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik. 

 

 

22.A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont: 

e) működteti,  

f) feladatai ellátásához szabadon használhatja, 

g) nem idegenítheti el, 

h) nem terhelheti meg. 

 

12.) Az alapító okirat Záradékának megszövegezése a következőre változik: 

 
Záradék: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot a ……. sz. Képviselő-testületi határozattal, Rönök Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ….. sz. Képviselő-testületi határozattal, Gasztony 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. Képviselő-testületi határozattal, 
Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. Képviselő-testületi 
határozattal, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. Képviselő-
testületi határozattal fogadta el, amely a törzskönyvi bejegyzéskor lép hatályba. 
 
Szentgotthárd, 2012.  …………..  

 
 

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

 
…………………………………… 

Magyarlak Község Önkormányzata 



Képv.: Huszár Gábor polgármester Képv.: Monek Gyula polgármester 
 
 

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

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester 

 
 

…………………………………... 
Rönök Község Önkormányzata 
Képv.: Pékó Tamás polgármester 

 
 

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

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. Melléklet 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) 

Alapító Okirata  ( egységes szerkezet ) 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Rönök Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Gasztony Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 37. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése, a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123- 127. §-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az alábbi, egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot adja ki: 

 

1.  Az intézmény neve:  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

           Rövidített neve:        SZEOB  

2.        Székhelye:                 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u 14. 

3.        OM azonosítója:       036456 

4.        Intézményegységei: Egyesített Óvodák  
                                             Tótágas Bölcsőde (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16.) 

  
4.2  Egyesített Óvodák 

   4.1.1.      Székhely óvoda: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                                             Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 



   4.1.2.     Tagóvodái: 

   4.1.2.1     Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                 Csillagvirág Tagóvodája, 9962 Csörötnek, Vasúti u. 16. 

   4.1.2.2.    Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Kerekerdő Tagóvodája, 9954 Rönök, Petőfi u. 16. 

   4.1.2.3.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Micimackó Tagóvodája, 9963 Magyarlak, Temető u. 1. 

   4.1.2.4.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Tapsifüles Tagóvodája, 9952 Gasztony, Fő u. 20. 

4.2      Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                  Tótágas Bölcsődéje, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 16. 

 

5. A fenntartó szerv  neve, székhelye: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

6.   Az intézmény alapító szerve(i), székhelye(i): 

6.1            Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9971 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

6.2             Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9963 Csörötnek, Vasúti u. 5. 

6.3.           Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9955 Rönök, Alkotmány u. 63. 

6.4.           Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                  9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 173. 

6.5.           Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9956 Gasztony, Fő u. 39. 

 

7.  Az intézmény irányító szerve, székhelye: 

           Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

           9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

8.  Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő többcélú kistérségi társulási  

            költségvetési szerv. 

 

9.   Az intézmény gazdálkodási besorolása:  

            Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját költségvetéssel. A  

            vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó 

feladatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által 

jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

 

10.  Az intézmény működési köre: 

Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe. A felvételnél a Szentgotthárdi székhely 

óvoda és a bölcsődei ellátás esetében elsősorban a Szentgotthárdon, a tagóvodák 

esetében elsősorban az adott tagóvoda településén lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekeket kell felvenni az intézménybe, azt követően pedig a 

maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 

 

11.  Az intézmény típusa: 



Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai intézményegységgel, és 

egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési tevékenységet ellátó bölcsődei 

egységgel. 

 

12.  Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Játékvár Óvoda, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 

 

13.  Az intézmény által ellátott közfeladatok: 

 óvodai nevelés, köznevelési feladat, 

 bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása. 

14. Az intézmény csoportjainak száma:  

14.1. Egyesített Óvodák  

  Játékvár Óvoda 11 

  Csillagvirág Tagóvoda 1 

  Kerekerdő Tagóvoda 1 

  Micimackó Tagóvoda 1 

  Tapsifüles Tagóvoda 1 

 Egyesített óvodák összesen: 15 

14.2. Tótágas Bölcsőde 4 

 

15. Az intézménybe felvehető maximális létszám: 

15.1. Egyesített Óvodák  

  Játékvár Óvoda 240 fő 

  Csillagvirág Tagóvoda 25 fő 

  Kerekerdő Tagóvoda 25 fő 

  Micimackó Tagóvoda 25 fő 

  Tapsifüles Tagóvoda 25 fő 

 Egyesített óvodák összesen: 340 fő 

15.2. Tótágas Bölcsőde 54 fő 

 

16. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: 

A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, polgári 

jogviszonyban történik. 

 

17. Az intézmény vezetőjének megbízása: 

Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa nyilvános pályázat útján  bízza meg határozott időre. Az egyéb 

munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 

 

 

18. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézményt az óvodaigazgató képviseli. Ezt a jogkörét esetenként 

meghatalmazással, vagy külön aláírási jogosultság megállapításával átruházhatja. Az 

igazgatót tartós akadályoztatása esetén az óvodai intézményegység vezetője 

helyettesíti. 

 

19. Az intézmény alaptevékenységei: 

19.1 Az intézmény köznevelési feladatai: 

a.)  óvodai nevelés, 



b.)  nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése (székhelyen 1-1 óvodai csoportban szlovén és   

      német, Csillagvirág tagóvodában kizárólag magyar nyelven roma óvodai nevelés), 

c.)  logopédiai ellátás, mint pedagógiai szakszolgálati feladat (székhelyen és kistérségben), 

d.) székhely óvodában, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű  

     gyermekek óvodai nevelése, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján 

     beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (beilleszkedési, tanulási,  

     figyelem vagy magatartási) nehézséggel küzdenek, 

e.) kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése, 

f.) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, 

h.) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program 

szerinti nevelése a Csillagvirág tagóvodában (fejlesztő nevelés). 

19.2     A nevelőmunkához kapcsolódó nem köznevelési tevékenység: 

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó bölcsődei ellátás keretében biztosított 

gyermekek napközbeni ellátása. 

 

19.3.     Az intézmény alaptevékenységének TEÁOR száma: 8510 óvodai nevelés 

19.4.     Az intézmény szakágazati besorolása (1): 851020 óvodai nevelés (k) 

19.5.     Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége. 

851000 óvodai nevelés intézményeinek, komplex programjainak támogatása 

851011 óvodai nevelés, ellátás 

851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

562912 óvodai intézményi étkeztetés 

889101 bölcsődei ellátás 

 

20.Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem végez.  

 

21.A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

      A Játékvár Óvoda területei és épületei: a szentgotthárdi 1024/2. hrsz.. alatt vannak 

nyilvántartva. A Kossuth L. u. 14. területe 1,2252 ha.  

A Bölcsődei intézményegység épülete a szentgotthárdi 1034/2. hrsz. alatt van nyilvántartva. 

A körmendi Földhivatalnál a rönöki 36/2 helyrajzi számú bejegyzett épülettel ellátott 1997m
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nagyságú belterületi ingatlan az alapító önkormányzat tulajdonát képezi, ennek 

karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik.  

A magyarlaki, csörötneki tagóvoda területei és épületei: magyarlaki 500/3 hrsz.. és a 

csörötneki 455/1 hrsz. alatt vannak nyilvántartva az alapító önkormányzat tulajdonát képezi, 

ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik. 

A gasztonyi óvoda területe 461/2 hrsz. alatt van nyilvántartva, az alapító önkormányzat 

tulajdonát képezi, ennek karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik. 

 

22.A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény a feladatellátást szolgáló vagyont: 

i) működteti,  

j) feladatai ellátásához szabadon használhatja, 

k) nem idegenítheti el, 

l) nem terhelheti meg. 

 

Záradék: 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot a ……. sz. Képviselő-testületi határozattal, Rönök Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ….. sz. Képviselő-testületi határozattal, Gasztony 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. Képviselő-testületi határozattal, 
Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. Képviselő-testületi 
határozattal, Magyarlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ….sz. Képviselő-
testületi határozattal fogadta el, amely a törzskönyvi nyilvántartás bejegyzésekor lép hatályba. 
Szentgotthárd, 2012.  …………..  

 
 

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

Képv.: Huszár Gábor polgármester 

 
…………………………………… 

Magyarlak Község Önkormányzata 
Képv.: Monek Gyula polgármester 

 
 

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

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester 

 
 

…………………………………... 
Rönök Község Önkormányzata 
Képv.: Pékó Tamás polgármester 

 
 

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

   

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére 

 

Tárgy:  A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium  Alapító Okiratának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012. december 31-i határidővel két jogszabály kötelezi a fenntartót arra, hogy felülvizsgálja 

és módosítsa intézményeinek alapító okiratát. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban: Nkt.) 97. § (4) 

bekezdése alapján „az  Nkt. hatálybalépését [2012. szeptember 1-jét] követően a fenntartó 

négy hónapon belül  felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. 

augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak 

érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi 

nyilvántartást vezető szervnek […] vagy a kormányhivatalnak”. 

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM 

rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba és módosította egyes szakfeladatok elnevezését. A 

rendelet 11. §-a szerint „amennyiben a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai 

alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, ennek átvezetését a 

szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló soron következő módosításkor, de 

legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító szervnek végrehajtani”. 



E két előírás mellett további jogszabályi megjelenés is az intézmények alapító okirat 

módosítását indokolják. 

2012. augusztus 31-én megjelent és 2012. szeptember 1-jétől hatályos a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet (R.), melynek 123. §-a kimondja, hogy „a köznevelési intézmény a 

működése során kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel a rendeletben  

meghatározottaknak és […] szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában”.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC törvény 4§ 23. pontja, valamint a 32/2012. (X. 

8.) EMMI  rendelet  a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló rendelet alapján 

módosította a SNI-s gyermekek körébe tartozók meghatározását. 

 

Ezen jogszabályi módosítások  alapján a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója a 

mellékelt kérelemmel fordul  a fenntartó Képviselő-testülethez. ( 1.sz. Melléklet ) 

 

A módosító okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete, a kiegészítéssel, módosítással 

egybeszerkesztett egységes Alapító Okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában 

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. Béla Szakképző Iskola és 

Kollégium Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerint, 

valamint a kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 

az előterjesztés 3. számú melléklete  szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Bedics Sándor igazgató 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna  irodavezető a törzskönyvi bejegyzésért 

 

Szentgotthárd, 2012. november 15. 

 

        Huszár Gábor 

          polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. 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 

Széll Kálmán tér 11. 

9970.                                                                  Tárgy: Kérelem Alapító Okirat 

                                                                                       módosítására 

                                                                            Ikt.sz.: 356/2012. 

                                                                            Mell.: 1 pld. 

mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu


 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem, hogy a csatolt mellékletek alapján iskolánk Alapító Okiratát módosítani, kiegészíteni 

szíveskedjenek. 

 

Indoklás: 

 

 

Az Nkt. hatálybalépését követően a fenntartónak négy hónapon belül felül kell vizsgálnia 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 2012. augusztus 31-én 

hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát.   

  

 

 

Szentgotthárd,2012-11-12 

                                                                     Köszönettel: 

 

 

                                                                                         Bedics Sándor 

                                                                                              igazgató 

2.sz. Melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövege az alábbira módosul : 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

9. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123- 

127. §-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 5. §-a alapján az á l t a l a  alapított Ipari Szakmunkásképző Iskola (alapításkori 

név), a jelenlegi I I I .  Béla Szakképző Iskola és Kollégium (jelenlegi név) intézmény 

számára az alábbi alapító okiratot adja ki /18/:  

 

2.) Az alapító Okirat 1.2  /  1.14 pontja az alábbira változik:  

 

1.2.1. Telephelye: Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. 

1.14. Évfolyamok száma:  1; 2; 2+2; 3; 4+1;; 5; 1+5 

 

3.) Az alapító Okirat 2.  pontjának szövege az alábbira módosul: 

 

2./     Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás  
Az iskola  1; 2; 2+2; 3; 4+1; 5; 1+5 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási 

Intézmény. Felkészít az érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az ezeket igazoló 

okiratokat. E l l á t j a  a szlovén nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását.  



 

Felkészíti a szakiskolát végzett tanulókat az érettségi vizsgára, melyet a 

szakközépiskolai képzés 11. és 12. évfolyamán szervez meg. Igény szerint Híd I. és 

Híd II. program szerinti osztályt szervez azok számára, akik nem nyertek felvételt 

középiskolába vagy nem kívántak középiskolában tanulni, ill. akik nem tudták 

általános iskolai tanulmányikat tankötelezettségük végéig teljesíteni.             

 

 

2011. évi CXC törvény 4.§ 23. pontja alapján ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók 

nappali rendszerű nevelését, oktatását integrált formában.   

Azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók oktatását, nevelését, akik a 

lakóhely szerinti illetékes Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság által készített szakértői vélemény alapján az alábbi kategóriákba tartoznak:  

mozgásszervi fogyatékos (enyhe fokú sérülés esetén integrációt engedélyezi a TKVSZRB),  

érzékszervi fogyatékosok közül: gyengén látó, nagyothalló, értelmi fogyatékosság esetén 

(enyhe értelmi fogyatékos (ha az integrációt engedélyezi a TKVSZRB), tanulásban 

akadályozott beszédfogyatékos akadályozott (enyhe fokú sérülés esetén, ha az integrációt 

engedélyezi a TKVSZRB).    

Továbbá egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében: diszlexia  (olvasási 

zavar), diszkalkulia (számolási zavar), diszgráfia (írás zavar), iskolai készségek kevert 

zavara, specifikus fejlődési zavar, súlyos tanulási zavarral, figyelem és 

magatartásszabályozási zavar. 

 

Iskolai könyvtárat működtet. 

 

2.1. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:  

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre á l l  a székhelyén lévő 8113 m
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alapterületű ingatlan, rajta az elméleti oktatást szolgáló középiskolai épülettel, 

tornateremmel, sportpályával, tanműhellyel; a kollégium (Hunyadi út 27.) 3 épülettel 

rendelkezik, a 6063m²-es alapterületű ingatlanon. Az iskola a rendelkezésre á l ló  

vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Az 

iskola a rendelkezésre á l ló  helyiségeket, így a tornatermet, tantermeket, a 

tanműhely helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időta rtamra bérbe adhatja. A 

bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza nevelő -oktató 

munkáját, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör munkáját. 

A kollégiumban alsó- és középfokú oktatásban részt vevő diákok kaphatnak 

elhelyezést. Térítési d í j  ellenében felnőttképzésben résztvevők és felsőfokú 

tanulmányokat folytatók is szállást kaphatnak. 

Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon feletti rendelkezési jogot a 

tulajdonos önkormányzat gyakorolja. 

 

Maximálisan felvehető tanulólétszám: 550 fő. 

 

3. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 

költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 

alaptevékenységét önállóan látja el, a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait saját 

gazdasági szervezet látja el. 

 

4./ Az alapító okirat 4.1 pontja a következő szövegrésszel egészül ki: 



 

4.1. Szakágazat száma és megnevezése 

 

 

A középfokú nevelés-oktatás valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakasza párhuzamosan folyik. A képzés célja: általános ismeretek nyújtása, 

valamint felkészítés meghatározott foglalkozásra, szakképesítésre is.  

 

5./Az alapító okirat  4.2 pontja az alábbiakra módosul , illetve egészül ki 

 

4.2. Szakfeladat száma és megnevezése /2/: 

  

Szakközépiskolai oktatás: 

 

A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik, a tizenkettedik 

évfolyam végén fejeződik be. A tizenkettedik évfolyam után érettségi vizsga letételére van 

lehetőség. 

Az egyes iskolai évfolyamok tananyaga és követelményei egymásra épülnek. A középfokú 

nevelés-oktatás valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakasza párhuzamosan folyik és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 

szakképzési évfolyamon fejeződik be. A szakképzési évfolyam lezárása után szakmai vizsga 

letételére van lehetőség. 

 

 Szakiskolai oktatás: 

 

A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik, és a szakiskolában 

az utolsó szakképzési évfolyam végén fejeződik be.   

Az egyes iskolai évfolyamok tananyaga és követelményei egymásra épülnek. A szakiskolában 

a középfokú nevelés-oktatás és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakasza párhuzamosan folyik és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 

szakképzési évfolyamon fejeződik be. A szakképzési évfolyam lezárása után szakmai vizsga 

letételére van lehetőség. 

 

Oktatott idegen nyelvek:  

angol 

német 

Juttatások:  
Iskolai könyvtár használata 

Részvételi lehetőség az iskolai szabadidős tevékenységekben (énekkar, szakkörök) 

Ingyen tankönyv használat (jogosultságot törvény szabályozza) 

Vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezés 

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése: 

 

 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

(9-12/13. évfolyam) 

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. 

évfolyam) 



853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 

évfolyam) 

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 

853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853233 Nemzetiségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai 

szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

854211 Felsőfokú szakképzés 

854212 Szakirányú továbbképzés 

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 

nevelése 

855919 Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése 

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 

855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő Nemzetiségi tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 

855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

855935 Szakmai továbbképzések 

855936 Kötelező felkészítő képzések 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

856013 Fejlesztő felkészítés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 



856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

 

 

6./ Az alapító okirat 4.4 „ Oktatott szakmák megnevezése, OKJ száma” pontja az 

alábbiakkal egészül ki: 

 

4.4 .Oktatott szakmák megnevezése, OKJ száma: 

 

54 543 01  

Faipari technikus 

54 543 02 0010 54 01 

Bútoripari technikus 

Faipar 

34 543 02 

Asztalos 

31 543 01 

Famegmunkáló 

35 543 01  

Műbútorasztalos 

33 543 01 1000 00 00 

Bútorasztalos 

Faipar 

 

54 523 01  

Automatikai technikus 

51 523 01 

PLC programozó 

54 523 04 1000 00 00 

Automatikai technikus 

Elektrotechnika-elektronika 

 52 523 01 1000 00 00 

Automatikai műszerész 

Elektrotechnika-elektronika 

34 522 04  

Villanyszerelő 

34 523 01 

Mechatronikus - 

karbantartó 

33 522 04 1000 00 00 

Villanyszerelő 

Elektrotechnika-elektronika 

 

 55 810 01 0010 55 05  

Gépipari mérnökasszisztens 

Gépészet 

54 523 04 Mechatronikai 

technikus 

  

 Gépészet 

34 521 03  

Gépi forgácsoló 

35 521 01 

CNC gépkezelő 

 Gépészet 

 31 521 08 0100 21 02 

Gyártósori munkás 

Gépészet 

34 521 06  

Hegesztő 

 Gépészet 



31 521 03 

Fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztő 

31 521 05 

Gázhegesztő 

 31 543 01 0100 31 01 

Kerámiaipari gépkezelő 

 

Gépészet 

34 521 04 

Ipari gépész  

31 521 10 1000 00 00  

Géplakatos 

Gépészet 

 

 31 521 02 0000 00 00  

CNC-forgácsoló 

Gépészet 

 

54 811 01 

Vendéglátásszervező -

vendéglős 

52 811 02 0000 00 00 

Vendéglős 

Vendéglátás-turisztika 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

 54 812 03 0000 00 00 

Szállodai portás, recepciós 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

35 811 02 Vendéglátó 

üzletvezető 

 Vendéglátás-turisztika 

34 811 05 

Vendéglátó eladó 

31 811 02 

Gyorséttermi- és ételeladó 

 Vendéglátás-turisztika 

34 811 03 

 Pincér 

33 811 02 1000 00 00  

Pincér 

Vendéglátás-turisztika 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

34 811 04  

Szakács 

35 811 02 

Vendéglátó üzletvezető 

21 811 01 

Konyhai kisegítő 

33 811 03 1000 00 00 

Szakács 

Vendéglátás-turisztika 

 33 81 1 02 0001 33 01 

Mixer 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

 31 814 01 0000 00 00 

Takarító 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

31 811 01 

Falusi vendéglátó 

 

31 812 01 0000 00 00 

Panziós, falusi vendéglátó 

31 812 01 0100 21 01 

Szállodai szobaasszony 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

 

  

54 481 01  

CAD-CAM informatikus 

54 481 01 1000 00 00  

CAD-CAM informatikus 

 

Informatika 

 544810300105401  

Informatikai hálózattelepítő és-

üzemeltető 

54 481 03 0100 52 01 

Számítástechnikai 

Informatika 



szoftverüzemeltető 

34 523 02  

Számítógép-szerelő, 

karbantartó 

 Informatika 

 544810300105407 

Web-mester 

Informatika 

 54 481 04 0010 54 01  

Gazdasági informatikus 

Informatika 

 

54 850 01 

Környezetvédelmi 

technikus 

54 851 01 0000 00 00  

Települési környezetvédelmi 

technikus 

54 851 0 10100 52 01 

Települési környezetvédelmi 

ügyintéző 

Környezetvédelem-

vízgazdálkodás 

   

 33 341 01 0000 00 00 

Kereskedő, boltvezető 

Kereskedelem-marketing, 

üzleti  

adminisztráció 

34 341 01 

Eladó 

31 341 01 

Élelmiszer-, vegyiáru és 

gyógynövény eladó 

31 341 03 

Műszakicikk-eladó 

35 341 01 

Boltvezető 

31 341 01 0010 31 02 

Élelmiszer-és vegyi áru-eladó 

Kereskedelem-marketing, 

üzleti  

adminisztráció 

 

 31 215 02 0010 31 04 

Fazekas 

Művészet, közművelődés, 

kommunikáció 

 

34 542 06 Női szabó 

21 542 01 

Lakástextil-készítő 

21 542 02 

Textiltermék-összeállító 

35 542 01 

Munkaruha- és védőruha-

készítő 

 Könnyűipar 

35 542 01 Munkaruha- és 

védőruha-készítő 

 Könnyűipar 

34 623 01 

Erdészeti szakmunkás 

  

21 623 01 

Erdőművelő 

  

 33 542 06 0000 00 00 

Szövő 

Könnyűipar 

 

 



 

7.) Az alapító okirat Záradékának megszövegezése a következőre változik:  

 

Záradék: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …./2012. sz. Képviselő-testületi határozattal fogadta 

el, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. Melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

9. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 



2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123- 

127. §-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 5. §-a alapján az á l t a l a  alapított Ipari Szakmunkásképző Iskola (alapításkori 

név), a jelenlegi I I I .  Béla Szakképző Iskola és Kollégium (jelenlegi név) intézmény 

számára az alábbi alapító okiratot adja ki :  

 

1.          A költségvetési szerv: 

1.1 Neve: I I I .  Béla Szakképző Iskola és Kollégium 

1.2 Székhelye: Szentgotthárd, Honvéd u . 1 0 .  

1.14.1. Telephelye : Szentgotthárd, Hunyadi u. 27. 

1.3 Alapító szerv neve, székhelye: Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Szentgotthárd , Széll Kálmán tér 1 1 .  

1.4 Irányító szerv(einek) neve, székhelye:  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11 .  

1.5 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(einek) neve, székhelye:  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 

Szentgotthárd Széli Kálmán tér 11.  

Alapítás dátuma: 1993.01.01. Az iskola jogutódja a Szentgotthárd 

Nagyközség Képviselő-testülete 1890. június 26-i ülésén alapított iparos 

tanonciskolának. 

1.6 Alapítást elrendelő határozat: nem ismert. 

1.7 Jogelődjének neve, székhelye: I I I .  Béla Ipari Szakmunkásképző Iskola 

(9970 Szentgotthárd, Honvéd u.10.) 

1.8 Fenntartó neve, székhelye: Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970  

Szentgotthárd, Szeli Kálmán tér 11.) 

1.9 Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati 

költségvetési szerv 

1.10 Működési köre/2/: Szentgotthárd város és szakmai középiskolai oktatást 

igénybevevő, vele együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok.  

1.11 Önkormányzati nyilvántartási száma: 121: 126 

1.12 Intézmény típusa: Középiskola - szakközépiskola, szakiskola, kollégium  

1.13 Tagozat megnevezése: nappali; iskolarendszeren kívüli; felnőttképzés 

1.14 Évfolyamok száma:  1; 2; 2+2; 3; 4+1;; 5;1+5 

2.       Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás  

Az iskola  1; 2; 2+2; 3; 4+1;; 5;1+5 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatás i 

Intézmény. Felkészít az érettségi-, szakmai vizsgára, kiadja az ezeket igazoló 

okiratokat. E l l á t j a  a szlovén nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását.  

 

Felkészíti a szakiskolát végzett tanulókat az érettségi vizsgára, melyet a 

szakközépiskolai képzés 11. és 12. évfolyamán szervez meg. Igény szerint Híd I. és 

Híd II. program szerinti osztályt szervez azok számára, akik nem nyertek felvételt 

középiskolába vagy nem kívántak középiskolában tanulni, ill. akik nem tudták 

általános iskolai tanulmányikat tankötelezettségük végéig teljesíteni.            

 

2011. évi CXC törvény 4.§ 23. pontja alapján ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók 

nappali rendszerű nevelését, oktatását integrált formában.   



Azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók oktatását, nevelését, akik a 

lakóhely szerinti illetékes Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság által készített szakértői vélemény alapján az alábbi kategóriákba tartoznak:  

mozgásszervi fogyatékos (enyhe fokú sérülés esetén integrációt engedélyezi a TKVSZRB),  

érzékszervi fogyatékosok közül: gyengén látó, nagyothalló, értelmi fogyatékosság esetén 

(enyhe értelmi fogyatékos (ha az integrációt engedélyezi a TKVSZRB), tanulásban 

akadályozott beszédfogyatékos akadályozott (enyhe fokú sérülés esetén, ha az integrációt 

engedélyezi a TKVSZRB).    

Továbbá egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében: diszlexia  (olvasási 

zavar), diszkalkulia (számolási zavar), diszgráfia (írás zavar), iskolai készségek kevert 

zavara, specifikus fejlődési zavar, súlyos tanulási zavarral, figyelem és 

magatartásszabályozási zavar. 

  

 

Iskolai könyvtárat működtet. 

2.1. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:  

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre á l l  a székhelyén lévő 8113 m
2
 

alapterületű ingatlan, rajta az elméleti oktatást szolgáló középiskolai épülettel, 

tornateremmel, sportpályával, tanműhellyel; a kollégium (Hunyadi út 27.) 3 épülettel 

rendelkezik, a 6063m²-es alapterületű ingatlanon. Az iskola a rendelkezésre á l ló  

vagyontárgyakat a nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Az 

iskola a rendelkezésre á l ló  helyiségeket, így a tornatermet, tantermeket, a 

tanműhely helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időta rtamra bérbe adhatja. A 

bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza nevelő -oktató 

munkáját, a mindennapos testedzést és az iskolában működő diáksportkör mu nkáját. 

A kollégiumban alsó- és középfokú oktatásban részt vevő diákok kaphatnak 

elhelyezést. Térítési d í j  ellenében felnőttképzésben résztvevők és felsőfokú 

tanulmányokat folytatók is szállást kaphatnak. 

Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon feletti rendelkezési jogot a 

tulajdonos önkormányzat gyakorolja. 

 

Maximálisan felvehető tanulólétszám: 550 fő. 

 

3. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 

költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 

alaptevékenységét önállóan látja el, a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait saját 

gazdasági szervezet látja el. 

 

 

4. Az intézmény alaptevékenysége: 

 

4.1. Szakágazat száma és megnevezése 

 

      853200 Szakmai középfokú oktatás 

  

Jellemző a tantárgyi szakosodás, az elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása. A 

képzés célja: általános ismeretek nyújtása, valamint felkészítés meghatározott foglalkozásra, 

szakmára is.  

 



A középfokú nevelés-oktatás valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakasza párhuzamosan folyik. A képzés célja: általános ismeretek nyújtása, 

valamint felkészítés meghatározott foglalkozásra, szakképesítésre is.  

 

 

4.3. Szakfeladat száma és megnevezése /2/: 

  

Szakközépiskolai oktatás: 

 

A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik, a tizenkettedik 

évfolyam végén fejeződik be. A tizenkettedik évfolyam után érettségi vizsga letételére van 

lehetőség. 

Az egyes iskolai évfolyamok tananyaga és követelményei egymásra épülnek. A középfokú 

nevelés-oktatás valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakasza párhuzamosan folyik és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 

szakképzési évfolyamon fejeződik be. A szakképzési évfolyam lezárása után szakmai vizsga 

letételére van lehetőség. 

 

 Szakiskolai oktatás: 

 

A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik, és a szakiskolában 

az utolsó szakképzési évfolyam végén fejeződik be.   

Az egyes iskolai évfolyamok tananyaga és követelményei egymásra épülnek. A szakiskolában 

a középfokú nevelés-oktatás és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakasza párhuzamosan folyik és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 

szakképzési évfolyamon fejeződik be. A szakképzési évfolyam lezárása után szakmai vizsga 

letételére van lehetőség. 

 

Oktatott idegen nyelvek:  
angol 

német 

Juttatások:  

Iskolai könyvtár használata 

Részvételi lehetőség az iskolai szabadidős tevékenységekben (énekkar, szakkörök) 

Ingyen tankönyv használat (jogosultságot törvény szabályozza) 

Vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezés 

 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok száma, megnevezése: 

 

 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

(9-12/13. évfolyam) 

853123 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. 

évfolyam) 

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. 

évfolyam) 

853133 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 

853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) 



853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853213 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 

nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853223 Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 

szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853233 Nemzetiségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai 

szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

854211 Felsőfokú szakképzés 

854212 Szakirányú továbbképzés 

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 

nevelése 

855919 Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése 

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 

855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő Nemzetiségi tanulók 

kollégiumi, externátusi nevelése 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 

855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

855935 Szakmai továbbképzések 

855936 Kötelező felkészítő képzések 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

856013 Fejlesztő felkészítés 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 



559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

 

4.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  

 

 

4.4 .Oktatott szakmák megnevezése, OKJ száma: 

 

54 543 01  

Faipari technikus 

54 543 02 0010 54 01 

Bútoripari technikus 

Faipar 

34 543 02 

Asztalos 

31 543 01 

Famegmunkáló 

35 543 01  

Műbútorasztalos 

33 543 01 1000 00 00 

Bútorasztalos 

Faipar 

 

54 523 01  

Automatikai technikus 

51 523 01 

PLC programozó 

54 523 04 1000 00 00 

Automatikai technikus 

Elektrotechnika-elektronika 

 52 523 01 1000 00 00 

Automatikai műszerész 

Elektrotechnika-elektronika 

34 522 04  

Villanyszerelő 

34 523 01 

Mechatronikus - 

karbantartó 

33 522 04 1000 00 00 

Villanyszerelő 

Elektrotechnika-elektronika 

 

 55 810 01 0010 55 05  

Gépipari mérnökasszisztens 

Gépészet 

54 523 04 Mechatronikai 

technikus 

  

 Gépészet 

34 521 03  

Gépi forgácsoló 

35 521 01 

CNC gépkezelő 

 Gépészet 

 31 521 08 0100 21 02 

Gyártósori munkás 

Gépészet 

34 521 06  

Hegesztő 

31 521 03 

Fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztő 

31 521 05 

Gázhegesztő 

 Gépészet 

 31 543 01 0100 31 01 Gépészet 



Kerámiaipari gépkezelő 

 

34 521 04 

Ipari gépész  

31 521 10 1000 00 00  

Géplakatos 

Gépészet 

 

 31 521 02 0000 00 00  

CNC-forgácsoló 

Gépészet 

 

54 811 01 

Vendéglátásszervező -

vendéglős 

52 811 02 0000 00 00 

Vendéglős 

Vendéglátás-turisztika 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

 54 812 03 0000 00 00 

Szállodai portás, recepciós 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

35 811 02 Vendéglátó 

üzletvezető 

 Vendéglátás-turisztika 

34 811 05 

Vendéglátó eladó 

31 811 02 

Gyorséttermi- és ételeladó 

 Vendéglátás-turisztika 

34 811 03 

 Pincér 

33 811 02 1000 00 00  

Pincér 

Vendéglátás-turisztika 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

34 811 04  

Szakács 

35 811 02 

Vendéglátó üzletvezető 

21 811 01 

Konyhai kisegítő 

33 811 03 1000 00 00 

Szakács 

Vendéglátás-turisztika 

 33 81 1 02 0001 33 01 

Mixer 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

 31 814 01 0000 00 00 

Takarító 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

31 811 01 

Falusi vendéglátó 

 

31 812 01 0000 00 00 

Panziós, falusi vendéglátó 

31 812 01 0100 21 01 

Szállodai szobaasszony 

Vendéglátás-

idegenforgalom 

 

  

54 481 01  

CAD-CAM informatikus 

54 481 01 1000 00 00  

CAD-CAM informatikus 

 

Informatika 

 544810300105401  

Informatikai hálózattelepítő és-

üzemeltető 

54 481 03 0100 52 01 

Számítástechnikai 

szoftverüzemeltető 

Informatika 

34 523 02  

Számítógép-szerelő, 

karbantartó 

 Informatika 

 544810300105407 

Web-mester 

Informatika 



 54 481 04 0010 54 01  

Gazdasági informatikus 

Informatika 

 

54 850 01 

Környezetvédelmi 

technikus 

54 851 01 0000 00 00  

Települési környezetvédelmi 

technikus 

54 851 0 10100 52 01 

Települési környezetvédelmi 

ügyintéző 

Környezetvédelem-

vízgazdálkodás 

   

 33 341 01 0000 00 00 

Kereskedő, boltvezető 

Kereskedelem-marketing, 

üzleti  

adminisztráció 

34 341 01 

Eladó 

31 341 01 

Élelmiszer-, vegyiáru és 

gyógynövény eladó 

31 341 03 

Műszakicikk-eladó 

35 341 01 

Boltvezető 

31 341 01 0010 31 02 

Élelmiszer-és vegyi áru-eladó 

Kereskedelem-marketing, 

üzleti  

adminisztráció 

 

 31 215 02 0010 31 04 

Fazekas 

Művészet, közművelődés, 

kommunikáció 

 

34 542 06 Női szabó 

21 542 01 

Lakástextil-készítő 

21 542 02 

Textiltermék-összeállító 

35 542 01 

Munkaruha- és védőruha-

készítő 

 Könnyűipar 

35 542 01 Munkaruha- és 

védőruha-készítő 

 Könnyűipar 

34 623 01 

Erdészeti szakmunkás 

  

21 623 01 

Erdőművelő 

  

 33 542 06 0000 00 00 

Szövő 

Könnyűipar 

 

 

 

5.   Az intézmény vezetőjének megbízási rendje / 1 / : 

Az intézmény igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. A 

megbízás előkészítése az önkormányzat oktatási ügyekért felelős állandó bizottságának a  

feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.  

 



6. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

 

7.       Az intézmény képviseletére jogosultak/!/: 

Az intézmény igazgatója, valamint az iskola SZMSZ-ben meghatározott munkakört 

betöltő(k). 

 

 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a ……/2012. sz. Képviselő-testületi határozattal 

fogadta el, amely 2012. ……….. napján lép hatályba.  

 

Szentgotthárd, 2012. ………… 

 

 

 

   Polgármester     Jegyző 

 

Megjegyzés: 

1. 12/I995.sz. testületi határozattal törölt szöveg. 

2. 97/1998.sz. testületi határozattal módosított, ill .  kiegészített szöveg. 

3. 7/2001. sz. képviselő-testületi határozattal módosított, i l l .  kiegészített szöveg. 

4. 146/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

5. 301/2003. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

6. 391/2006.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

7. 59/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

8. 1 34/2004.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

9. 197/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

 10.         272/2004. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

   1 1.        7/2005. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

      12.         85/2005.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

13.         102/2006. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

14.  60/2007.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

15. 192/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

16. 233/2007. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

17. 12/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

18. 185/2008. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg. 

19. 123/2009. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 

20. 277/2010. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 

21. 9/2011.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 

22. 134/2011. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg  

23. 206/2012. sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 

24.         …../2012.sz. képviselő-testületi határozattal módosított szöveg 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére 

 

Tárgy:  A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény ( SZOI )  Alapító Okiratának  

            módosítása 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012. december 31-i határidővel két jogszabály kötelezi a fenntartót arra, hogy felülvizsgálja 

és módosítsa intézményeinek alapító okiratát. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban: Nkt.) 97. § (4) 

bekezdése alapján „az  Nkt. hatálybalépését [2012. szeptember 1-jét] követően a fenntartó 

négy hónapon belül  felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. 

augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak 

érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi 

nyilvántartást vezető szervnek […] vagy a kormányhivatalnak”. 

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM 

rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba és módosította egyes szakfeladatok elnevezését. A 

rendelet 11. §-a szerint „amennyiben a költségvetési szerv közfeladatának, szakmai 

alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása megváltozik, ennek átvezetését a 

szerv alapító okiratában az egyéb okból szükségessé váló soron következő módosításkor, de 

legkésőbb 2012. december 31-ig kell az irányító szervnek végrehajtani”. 

E két előírás mellett további jogszabályi megjelenés is az intézmények alapító okirat 

módosítását indokolják. 

2012. augusztus 31-én megjelent és 2012. szeptember 1-jétől hatályos a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet (R.), melynek 123. §-a kimondja, hogy „a köznevelési intézmény a 

működése során kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel a rendeletben  

meghatározottaknak és […] szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában”.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC törvény 4§ 23. pontja, valamint a 32/2012. (X. 

8.) EMMI  rendelet  a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló rendelet alapján 

módosította a SNI-s gyermekek körébe tartozók meghatározását. 

 

Ezen jogszabályi módosítások  alapján a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul  a fenntartó Képviselő-testülethez. ( 1.sz. Melléklet ) 

 

A módosító okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete, a kiegészítéssel, módosítással 

egybeszerkesztett egységes Alapító Okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában 

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerint, valamint a kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete  szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Balogh Éva igazgató 

    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna  irodavezető a törzskönyvi bejegyzésért 



 

Szentgotthárd, 2012. november 19. 

 

        Huszár Gábor 

          polgármester 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. 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: 87//2012.   Tárgy: Kérelem - SZOI Alapító Okiratának  

      módosítása 

 

Szentgotthárd Város  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény nevében kérem az intézmény Alapító 

Okiratának módosítását a következőek alapján: 



 

 

Változás előtt Változás után 

1. Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Általános 

Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény  

Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény (SZOI) 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

1. 

A szervezeti és szakmai szempontból önálló 

intézményegységként működő tagintézményei 

(telephelyei): 

I.      Intézményegység: Egységes Iskola 

              Telephelyei: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma, 9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 1. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Általános Iskolájának 

Széchenyi István 5-8. Évfolyama, 9970 

Szentgotthárd, Füzesi u. 7. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Általános Iskolájának 

Arany János 1-4. Évfolyama, 9970 

Szentgotthárd, Arany János u. 2. 

Tagintézménye: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

Magyarlak - Csörötnek Általános 

Iskolája, 9963 Magyarlak, Kossuth u. 

236. 

 

II. Intézményegység: 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Takács Jenő Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményegysége 

(Rövidített neve: Takács Jenő 

Zeneiskola), 9970 Szentgotthárd, Deák 

Ferenc u. 1. 

telephelye: 9963 Magyarlak, Kossuth u. 

236. 

1. Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Általános 

Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége 

Oktatási Intézmény (SZOI) 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 

1. 

A szervezeti és szakmai szempontból önálló 

intézményegységként működő tagintézményei 

(telephelyei): 

I.      Intézményegység: Egységes Iskola 

              Telephelyei: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma, 9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 1. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Általános Iskolájának 

Széchenyi István 5-8. Évfolyama, 

9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 7. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Általános Iskolájának 

Arany János 1-4. Évfolyama, 9970 

Szentgotthárd, Arany János u. 2. 

Tagintézménye: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 

Magyarlak - Csörötnek Általános 

Iskolája, 9963 Magyarlak, Kossuth u. 

236. 

 

II. Intézményegység: 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási 

Intézmény Takács Jenő Alapfokú 

Művészeti Iskolája (Rövidített neve: 

Takács Jenő Művészeti Iskola), 9970 

Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 1. 

telephelye: 9963 Magyarlak, Kossuth u. 

236. 

 

 

Szöveges indoklás: 

A közoktatási intézmények alapító okiratát az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelete alapján a fenntartónak felül kell vizsgálni illetve a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelően módosítani kell.  

 

Szentgotthárd, 2012. november 16. 



 

Tisztelettel:     

            

 

       Balogh Éva 

          igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. Melléklet 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

1.) Az alapító okirat bevezető szövege az alábbira módosul:  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §-a, a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 97. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123- 127. §-ai, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a  alapján 

az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

 az 1894-ben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Római 

Katolikus Elemi Iskola – majd Arany János Általános Iskola Szentgotthárd,  

 az 1985-ben a Városi Tanács által létesített 2. számú Általános Iskola - majd 

Széchenyi István Általános Iskola Szentgotthárd,  

 az 1893. évben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Magyar 

Királyi Államgimnázium, majd Vörösmarty Mihály Gimnázium Szentgotthárd  

 és az 1981-ben a Nagyközségi Közös Tanács Szentgotthárd által alapított Állami 

Zeneiskola – majd Takács Jenő Zeneiskola  

integrálásával az 1993. évi LXXIX. Tv. 33.§ (4) bekezdése szerinti közös igazgatású 

közoktatási intézményt hozott létre, mely intézmény a felsorolt intézmények jogutódja. A 

közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az integrált intézményegység 

fenntartói jogait és kötelezettségeit az 59/2005. sz. ÖKT. határozat alapján elfogadott és 2005. 

április 28-án aláírt Társulási Megállapodás alapján - 2005. július 01. időponttól - a 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsára ruházta át.  



Az intézmény 2010. július 1. időponttól olyan közös igazgatású közoktatási intézményként 

működik tovább, amely magában foglal egy egységes iskolai intézményegységet és az 

összetett iskolára vonatkozó előírások szerint magában foglal egy alapfokú művészetoktatási 

intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátja az általános iskolai 

képzést és a gimnáziumi képzést. Az 1991. június 20-án, Magyarlak és Csörötnek Község 

Önkormányzata által alapított Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola intézmény 2010. július 

1-től a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény egységes iskolai 

intézményegységének tagintézményeként működik tovább. 

1. Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

A szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő 

tagintézményei (telephelyei): 

I.                  Intézményegység: Egységes Iskola 

              Telephelyei: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának 

Széchenyi István 5-8. Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 7. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának 

Arany János 1-4. Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. 

Tagintézménye: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak - Csörötnek 

Általános Iskolája, 9963 Magyarlak, Kossuth u. 236. 

 

II. Intézményegység: 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolája 

(Rövidített neve: Takács Jenő Művészeti Iskola), 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 

1. 

 telephelye: 9963 Magyarlak, Kossuth u. 236. 

 

2.) Az alapító okirat Záradékának megszövegezése az alábbiakra módosul: 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot a …../2012. sz. Képviselő-testületi határozattal, Magyarlak Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2012. sz. Képviselő-testületi határozattal, 

Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. sz. Képviselő-testületi 

határozattal fogadta el, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

Szentgotthárd, 2012.. …..  

 
 
 
 
 



 
 

3.sz. Melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §-a, a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 97. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123- 127. §-ai, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a  alapján 

az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

 az 1894-ben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Római 

Katolikus Elemi Iskola – majd Arany János Általános Iskola Szentgotthárd,  

 az 1985-ben a Városi Tanács által létesített 2. számú Általános Iskola - majd 

Széchenyi István Általános Iskola Szentgotthárd,  

 az 1893. évben Szentgotthárd Nagyközség Képviselő testülete által alapított Magyar 

Királyi Államgimnázium, majd Vörösmarty Mihály Gimnázium Szentgotthárd  

 és az 1981-ben a Nagyközségi Közös Tanács Szentgotthárd által alapított Állami 

Zeneiskola – majd Takács Jenő Zeneiskola  

integrálásával az 1993. évi LXXIX. Tv. 33.§ (4) bekezdése szerinti közös igazgatású 

közoktatási intézményt hozott létre, mely intézmény a felsorolt intézmények jogutódja. A 

közös igazgatású közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja el.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az integrált intézményegység 

fenntartói jogait és kötelezettségeit az 59/2005. sz. ÖKT. határozat alapján elfogadott és 2005. 

április 28-án aláírt Társulási Megállapodás alapján - 2005. július 01. időponttól - a 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsára ruházta át.  

Az intézmény 2010. július 1. időponttól olyan közös igazgatású közoktatási intézményként 

működik tovább, amely magában foglal egy egységes iskolai intézményegységet és az 

összetett iskolára vonatkozó előírások szerint magában foglal egy alapfokú művészetoktatási 

intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátja az általános iskolai 

képzést és a gimnáziumi képzést. Az 1991. június 20-án, Magyarlak és Csörötnek Község 

Önkormányzata által alapított Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola intézmény 2010. július 

1-től a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény egységes iskolai 

intézményegységének tagintézményeként működik tovább. 

1. Neve: Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Rövidített neve: Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény (SZOI) 

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 

A szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő 

tagintézményei (telephelyei): 

I.                  Intézményegység: Egységes Iskola 

              Telephelyei: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Vörösmarty Mihály 

Gimnáziuma, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. 



 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának 

Széchenyi István 5-8. Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 7. 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának 

Arany János 1-4. Évfolyama, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 2. 

Tagintézménye: 

 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak - Csörötnek 

Általános Iskolája, 9963 Magyarlak, Kossuth u. 236. 

 

II. Intézményegység: 

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Takács Jenő Alapfokú Művészeti 

Iskolája (Rövidített neve: Takács Jenő Művészeti Iskola), 9970 Szentgotthárd, Deák 

Ferenc u. 1. 

 telephelye: 9963 Magyarlak, Kossuth u. 236. 

 

OM azonosító: 200627 

1. Alapító szerve:  

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

    Alapítás időpontja: 2005. 07.01. 

    Az alapítást elrendelő határozat száma: 52/2005. 

2. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:  

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)  

 

4. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  

 Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

(9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

 Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

(9963 Magyarlak, Kossuth Lajos út 173.)   

 Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

(9962 Csörötnek, Vasúti út 5.) 

      

5. Működési köre: Szentgotthárdi kistérség területe 

6. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely magában 

foglal egy egységes iskolai intézményegységet és magában foglal egy alapfokú 

művészetoktatási intézményegységet is. Az egységes iskolai intézményegység ellátja az 

általános iskolai képzést és a gimnáziumi képzést. 

7. Tagozat megnevezése: 

- nappali; 

- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás; 

- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és 

oktatása; 

8. Évfolyamok száma:  

- általános iskola: 8 évfolyam 

- eltérő tantervű tagozat: 8 évfolyam (összevont osztályok) 

- gimnázium: 4 (9-12. évfolyam) 



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

8 (5-12. évfolyam) 

- alapfokú művészetoktatási intézmény:  

- zeneművészeti ág:         12 évfolyam 

- képző- és iparművészeti ág:   12 évfolyam 

9. Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatás 

 

10. Fenntartó szerv neve, székhelye:  

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

 

11. Közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye:  

 Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kollégium (9970 Szentgotthárd, Széll K. 

tér 1.) 

 Széchenyi István Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Füzesi u.7.) 

 Arany János Általános Iskola (9970 Szentgotthárd, Arany J. u.2.) 

 Takács Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (9970 

Szentgotthárd, Deák. F. u. 1.) 

 

12. Az intézmény gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 

költségvetéssel rendelkezik. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, 

gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító 

szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

 

13.  Az intézmény tevékenysége: 

13.1. Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás 

13.2. Szakágazat száma és megnevezése: 852010 alapfokú oktatás 

Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatként ellátandó tevékenysége a 2010. 

július 1-től alkalmazandó szakfeladatok számával és megnevezésével:  

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: 

 

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 

853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9-13. évfolyam) 

 855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 



852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, 

szín- és bábművészeti ágban 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

  931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása  

   562917  Munkahelyi étkeztetés 

   931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

   

13.3. Az intézmény vállalkozási  tevékenységet nem végez. 

13.4. Ellátandó tevékenysége, feladata: 

Az intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény, amely az alábbi feladatokat 

látja el: 

13.4.1. Gimnáziumi nevelés és oktatás keretében: 

- Gimnáziumi képzés, amely általános műveltséget megalapozó , valamint 

érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésre és a 

munkába állásra felkészítő nevelés és oktatás .A gimnáziumi nevelést és 

oktatást az ötödik ill. a kilencedik évfolyamon kezdi és a tizenkettedik ill. 

tizenharmadik évfolyammal fejezi be. Egy osztályban a kilencedik 

évfolyamon idegen nyelvből intenzív nyelvi képzés folyik. 

- Ellátja a szlovén és német nemzetiségi kisebbségi nyelv oktatását. 

13.4.2. Általános iskolai nevelés és oktatás keretében: 

- Biztosítja az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében 

felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. A 

nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás során 

emelt szintű testnevelési, német nyelvi, angol nyelvi és nemzetiségi nyelvi 

(német, szlovén) képzés illetve magyar német két tanítási nyelvű oktatás 

folyik.  

- A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos és tanulószobai ellátást 

biztosít. 

- Ellátja a beszédfogyatékos, halláskárosult, az enyhe és középsúlyos értelmi 

fogyatékos, a mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékos és a pszichés fejlődési 

zavar miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 

gyermekek nevelését és oktatását, otthoni ellátás keretében különleges 

gondozást biztosít.  

- Iskolai könyvtárat működtet. 

- Igény esetén felnőttoktatást is végez. 

- Etnikai nevelés – oktatás megszervezése 

- Kis létszámú osztály működtetése 

- Logopédiai ellátás biztosítása 



- Gyógy-testnevelés megszervezése 

- Fejlesztő pedagógiai és felzárkóztató, integrációs foglalkozások 

megszervezése 

- sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése,oktatása szegregált és integrált formában. A Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakértői 

vélemény alapján azon sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, akik 

testi, érzékszervi (ezen belül  gyengén látó, nagyothalló), értelmi 

fogyatékos (enyhe és középsúlyos), a beszédfogyatékos, a 

mozgásfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek, a megismerő  funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek, különösen  

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, tanulási zavar, olvasási nehézség, 

figyelemzavar, magatartás zavar, helyesírási nehézség. 

 

13.4.3. Alapfokú művészetoktatás keretében: 

- Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában alapfokú nevelést és 

oktatást biztosít az alábbi tanszakokon: furulya, fuvola, oboa. Klarinét, 

fagott, szaxofon, kürt, tenorkürt, bariton, trombita, harsona, tuba, ütő, gitár, 

zongora, orgona, harmonika, szintetizátor, szintetizátor-keybord,- 

számítógépes zene, brácsa, hegedű, gordonka, nagybőgő, magánének, 

szolfézs, kamarazene. 

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

szakirányú továbbtanulásra. 

- Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészet ágában alapfokú 

nevelést és oktatást biztosít az alábbi tanszakokon: vizuális alapismeretek, 

grafika, bőrműves, kerámia, kézművesség, textil, tűzzománc készítő 

szakok 

13.5.Maximálisan felvehető tanulólétszám: 

- gimnázium: 400 fő 

- általános iskola: 

 nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzés: 1040 fő 

 sajátos nevelést igénylő tanulók nappali rendszerű általános műveltséget 

megalapozó iskolai oktatása: 50 fő 

 alapfokú művészetoktatás: 265 fő 

 képző-iparművészeti ágban 140 fő 

13.6. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

13.6.1. A gimnázium területe és épülete: a 1332. sz. tulajdoni lapon, az 1376. hrsz. 

alatt van nyilvántartva. 

13.6.2. Az általános iskolák területei és épületei: a 1072. hrsz. és a 7/2. hrsz. alatt 

vannak nyilvántartva (általános iskolák épülete tornateremmel, tornacsarnokkal). 

13.6.3. A magyarlaki csörötneki általános iskola területe és épülete a magyarlaki 

500/3 hrsz. alatt van nyilvántartva (tagintézmény). 

13.6.4. A Takács Jenő AMI épülete a szentgotthárdi 1320. hrsz. alatt van 

nyilvántartva. A telephelynek otthont adó - Magyarlak- Csörötnek tulajdonában 



lévő, Magyarlak, Kossuth L. u. 236. sz. alatti – ingatlan, valamint annak 

felszereléseinek ingyenes használata megállapodás alapján történik.  

Az intézmény a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat, így a tornacsarnokot, 

tornatermet, tantermeket egy évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha ez 

nem akadályozza a nevelési-oktatási intézményben folyó munkát. Az intézmény a 

rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként 

felhasználni. 

14.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény igazgatóját a Társulási Tanács meghatározott időtartamra bízza meg nyilvános 

pályázati eljárás útján, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.  

15. Az intézmény képviselete: 

Az intézményt, mint jogi személyt az igazgató vagy az általa megbízott személy képviselheti.  

16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 

megjelölése: a foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot a …../2012. sz. Képviselő-testületi határozattal, Magyarlak Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2012. sz. Képviselő-testületi határozattal, 

Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. sz. Képviselő-testületi 

határozattal fogadta el, amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. 

Szentgotthárd, 2012.. …..  

 

…………………………………………… 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester 

 

…………………………………… 

Magyarlak Község Önkormányzata 

Képv.: Monek Gyula polgármester 

  

 

…………………………………. 

Csörötnek Község Önkormányzata 

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Szentgotthárd Város Jegyzője      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésre 
 

Tárgy: A Pável Ágoston Múzeum átvétele 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

ELŐZMÉNYEK: 
 
Az 1311/2012. (VIII.23.) számú Korm. hat. 1.4. és 1.10. pontja és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2012. 
október 08-i módosítása alapján a jelenleg állami fenntartású megyei múzeumi szervezetek 
2013. január 1-jével megszűnnek, tagintézményeik a területileg illetékes települési 
önkormányzatok fenntartásába kerülnek. Ez alapján a Vas Megyei Múzeum Szentgotthárdon 
működő Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeuma 2013. január 01. 
időponttól Szentgotthárd Város Önkormányzatának fenntartásába kerül. A hivatkozott 
Kormány határozat rendelkezik továbbá arról, hogy a szükséges tárgyalások lefolytatására 
2012. november 30-ig, az átadás-átvételi megállapodások megkötésére legkésőbb 2012. 
december 15-ig van lehetőség.  
 
Kérésünkre Dr. Nagy Zoltán, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója 
szeptember 14-én tájékoztatást küldött a szentgotthárdi múzeum üzemeltetésének alapvetően 
pénzügyi feltételeiről, illetve tájékoztatást arról, hogy levélben fordult a Magyar Vidéki 
Múzeumok Szövetségéhez és az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) azzal a 
céllal, hogy a szentgotthárdi múzeum maradjon állami vagy közös fenntartásban, mint szlovén 
nemzetiségi bázismúzeum, azaz a megyei múzeum speciális egységeként. A szakmai indoklás 
szerint azért, mert egyrészt a múzeum műtárgyállományának 90%-a a környező szlovén 
lakosságú településekről származik,  illetve a működéséhez szükséges szakmai háttér csak így 
lenne költséghatékonyan megoldható. Másrészt a szentgotthárdi múzeum 2009-ben „Megélt 
táj” címmel EU-s projektet nyert el, az ennek kapcsán vállalt múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat pedig még legalább 5 évig működtetni kell.  
 
2012. október 12-én az EMMI kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkára megküldte a 
fentebb már hivatkozott törvény alapján az átadás-átvételt szabályozó megállapodás mintáját, 
amelyet a megyei intézményfenntartó központok feltöltöttek a szükséges adatokkal. 
 
A szentgotthárdi Képviselő-testület ezt követően a legutóbbi, 2012. október 31-i ülésén már 
foglalkozott az üggyel és a 248/2012. számú határozatával arról döntött, hogy a Múzeum 
„átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezetét megismerte, annak végleges 
elfogadására a későbbiek során visszatér, illetve a tervezettel kapcsolatban az alábbi 
kiegészítéseket teszi: 

a) a múzeumot a Móra Ferenc Városi Könyvtárral együtt, egy intézményben tervezi 
működtetni 2013. január 01. időponttól, 

b) a múzeum fenntartását a feladat ellátásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek egyidejű átadása / biztosítása mellett képes vállalni 2013. január 01. 
időponttól.” 

 
 



EGYEZTETÉSEK: 
 
A múzeum átvételével kapcsolatos első kétoldalú megbeszélésre 2012. november 07-én került 
sor Szombathelyen. A megbeszélésen, ahol a Vas Megyei Múzeumok igazgatója és a Vas 
Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője is jelen volt, az átvétellel kapcsolatos főbb 
kérdéseket beszéltük át, így: 

 a múzeumot a Móra Ferenc Városi Könyvtárral együtt, egy intézményben kívánjuk 
működtetni januártól, olyan formában, hogy nem egy új intézmény jön létre, hanem a 
meglévő intézményt bővítjük ezzel a szakfeladattal, 

 az ingatlanra és a hozzá tartozó eszközökre ingyenes használati jogot kap az 
Önkormányzatunk, amellyel kapcsolatban a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keres majd 
meg minket, 

 a szentgotthárdi múzeum „közérdekű múzeumi gyűjtemény” besorolással működik, 
 a szentgotthárdi múzeumban megvalósított pályázati projektnek még évekig 

fenntartási kötelezettsége van, amelyről a továbbiakban nekünk kell gondoskodni, 
 a Szlovén Országos Önkormányzat pénzügyileg eddig nem járult hozzá a 

szentgotthárdi múzeum fenntartásához, 
 a Vas Megyei Múzeumok igazgatója azon kezdeményezésével kapcsolatosan, hogy a 

szentgotthárdi múzeum szlovén nemzetiségi bázismúzeumként maradjon állami 
fenntartásban, nem rendelkezik további információval – levelére eddig nem kapott 
választ. 

 
Ezt követően, 2012. november 13-án polgármesteri egyeztetés történt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumában az intézmény átvételéről. A tárgyalás során az intézmény fenntartására 
eredetileg felkínált első összeget sikerült megduplázni: hozzávetőlegesen 3.7 millió forinttal 
járul hozzá az állam a múzeum fenntartásához. 
 
 
A MŰKÖDTETÉS FELTÉTELEI: 
 
A módosított kulturális törvény szerint a tizenötezer fő alatti lakosságszámú településeken a 
települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő feladatait közös szervezetben 
láthatja el. A múzeumot tehát a városi könyvtárral együtt, egy intézményben kell működtetnie 
az Önkormányzatnak január 01. időponttól. 
 
Az alapító okirata alapján közérdekű muzeális gyűjteményként működik a szentgotthárdi 
múzeum. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 48.§-a alapján a közérdekű muzeális gyűjtemény a kulturális 
javak meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, egységesen 
kezelt és őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese, mely a múzeumi 
követelményeknek nem felel meg, de tudományos, illetőleg művészi értéke alapján a 
miniszter közérdekű muzeális gyűjteménynek minősíti. (A gyűjtemények lehetnek különösen: 
helytörténeti, intézménytörténeti, személyhez kötődő gyűjtemények, tematikus 
szakgyűjtemények, vallási és egyháztörténeti gyűjtemények.) 
 
A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010.(I.14.) OKM rendelet szerint a 
működési engedély csak abban az esetben adható ki, ha a fenntartó biztosítani tudja a 
muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket. A 
hivatkozott rendelet 5.§- a alapján a közérdekű muzeális gyűjtemény működési engedélyének 
kiadása iránti kérelemben a fenntartónak ehhez igazolnia kell, hogy: 
 



a)5 „a muzeális intézményt befogadó épületben állandó kiállítás bemutatására alkalmas 
kiállító helyiséget és gyűjteményi raktárt alakított ki, valamint az épületet mechanikus vagy 
elektronikus védelemmel látta el, 

b) a muzeális intézmény hetente legalább egyszer négyórás időtartamban biztosítja a 
kutatás feltételeit, 

c) a muzeális intézmény a gyűjtőkörének megfelelő állandó kiállítást mutat be, amely – a 
november 1-jétől március 31-ig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon 
át – beleértve a hétvége egyik napját – naponta négyórás nyitva tartás és a d) pontban 
meghatározott munkakört betöltő alkalmazott jelenléte mellett látogatható, valamint a 
kiállításhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt”. 

d) a muzeális intézményben a gyűjtőkörébe tartozó szakágnak megfelelő muzeológus 
munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező 
szakember tölt be, 

e)6 az arra jogosult a kérelem alapjául szolgáló kulturális javakat hitelesítés nélküli 
alapleltárba vagy külön nyilvántartásba vette.” 

 
A működési engedélyéről szóló 2/2010.(I.14.) OKM rendelet 17. §-a szerint, amennyiben a 
fenntartó személyében következik be változás: 
 

„(4)29 A fenntartó személyében bekövetkező változás esetén a MÓDOSÍTÁS iránti kérelmet 
az új fenntartó nyújtja be – a fenntartó jogutód nélküli megszűnését ide nem értve – a 
korábbi fenntartó hozzájárulásával, a változás bekövetkezésétől számított 20 napon belül. 

(5)30 A fenntartó a miniszter által rendszeresített nyomtatványon a működési engedély 
módosítását köteles kérni a változás bekövetkezésétől számított 20 napon belül, ha a 15. § (1) 
bekezdés h) pontjában foglalt adat megváltozik. 

(6)31 Ha a fenntartó a módosítást nem kéri és a módosítást megalapozó változás a miniszter 
tudomására jut, a miniszter a működési engedélyt hivatalból módosítja.” 

 
Dr. Nagy Zoltán, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója kérdéseinkre arról 
tájékoztatott, hogy a szentgotthárdi múzeum működtetéséhez az alábbi személyi állomány 
szükséges: 

 szlovén nyelven is tárlatot vezetni tudó tárlatvezető-pénztáros-gondnok: 2 fő 4 órában, 
 1 fő muzeológus: legalább 4 órában – egyrészt a működési engedélyhez szükséges 

muzeológus munkakör biztosításához, másrészt a folyamatban lévő projektek 
múzeumpedagógiai tevékenységeinek megtartásához, 

 a pályázatok fenntartásának projektmenedzsmentje: a Vas Megyei Múzeumok 
Igazgatóságával megállapodás köthető erre, amelyet térítésmentesen ellátnak a 
továbbiakban is, csak a felmerülő utazási költségre tartanának számot.   

 
A működési engedély iránti kérelmet / annak módosítását a fenntartó, vagyis az 
Önkormányzat nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell:  

 az alapító okirat másolatát 
  a használati jogcímét igazoló dokumentumot (megállapodás a Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt-vel), valamint a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a kulturális javak saját 
tulajdonát képezik, és hozzájárul a múzeum „létesítéséhez”, 

 a fenntartó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 
meghatározott kötelezettségének eleget tesz, valamint a fenntartási költségek 
fedezésére vonatkozóan kötelezettséget vállal, 

 a fenntartó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kulturális javak nyilvántartásba 
vételét a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy 
végezte, valamint a szakmai munkakört külön jogszabályban meghatározott 
szakképesítéssel rendelkező személy tölti be. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=128402.596037#foot5
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=128402.596037#foot6
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=128402.596037#foot29
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=128402.596037#foot30
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=128402.596037#foot31


 
A hivatkozott OKM rendelet 20. § (1) alapján a muzeális intézmény elnevezésének más 
muzeális intézmény elnevezésétől egyértelműen különböznie kell. A muzeális intézmény 
elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet az intézményre, annak tevékenységére 
vonatkozó hamis látszatot. Két vagy több azonos nevű muzeális intézmény esetén a név 
viselésének joga azt a muzeális intézményt illeti meg, amelyik esetében a működési engedély 
iránti kérelmet korábban nyújtották be. A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a 
Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan nevet, amelyhez mások jogi érdeke 
fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a muzeális intézmény nevében feltüntetni. 
Javaslatunk szerint az intézmény neve januártól: Móra Ferenc Városi Könyvtár és 
Múzeum. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 48. § (4)

57
 alapján a közérdekű muzeális gyűjtemény, illetőleg 

kiállítóhely vezetőjét önálló jogi személyként működő muzeális intézmény esetében a 
tulajdonos (fenntartó) bízza meg, illetve vonja vissza megbízatását. 
 
Az intézmény módosított alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerint 
előkészítettük. 
 
 
A MŰKÖDTETÉS VÁRHATÓ KÖLTSÉGVETÉSE: 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 52. §

 
b) szerint a kulturális javak védelméből, valamint a muzeális 

intézmények fenntartásából és működéséből adódó feladatok ellátásához a központi 
költségvetés a helyi önkormányzatok esetében – közművelődési és közgyűjteményi normatív 
hozzájárulás keretében – járul hozzá „a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium költségvetési fejezetében”, 
 
Az augusztus végi 1311/2012. számú Korm. hat. 1.4. és 1.10. pontja kimondja, hogy a megyei 
múzeumok tagintézményei a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és 
pénzügyi feltételek egyidejű átadásával kerülhetnek a települési önkormányzatok 
fenntartásába. 
 
A helyettes államtitkár tájékoztatása alapján a költségvetési törvény elfogadását követően a 
finanszírozás részletes feltételei miniszteri rendeletben kerülnek rögzítésre. 
 
A Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója kérésünkre már szeptemberben 
megküldte a szentgotthárdi múzeum 2012. évi költségvetését (lásd: 1. számú melléklet). A 
személyi, dologi és szakmai kiadások összege eszerint összesen 8.019 e Ft körül alakult ebben 
az évben, míg a múzeum bevételei (a beszedett belépődíjak összege) 300 e Ft körüli összeget 
mutat, vagyis – a folyamatban lévő pályázati fenntartási kötelezettségekkel együtt – 
hozzávetőlegesen 7.700 e forintba kerül a múzeum fenntartása évente. Az Igazgató Úr később 
erről a költségvetésről úgy nyilatkozott, hogy ez nem a valós, hanem az ideális működtetés 
költsége lenne. 
 
Ahogy azt fentebb már említettük, a Polgármester az Emberi Erőforrások Minisztériumában 
folytatott tárgyalásakor azt az ígértet kapta, hogy a Minisztérium hozzávetőlegesen 3.7 
millió forinttal /év járul hozzá a szentgotthárdi múzeum fenntartásához. Ez az összeg a 
Minisztériumban folytatott számítások szerint alapvetően a személyi kiadások fedezetét jelenti 
(2 fő 4 órás, 1 fő „üres” álláshely személyi juttatásai + járulékok), a dologi kiadások pedig – 
ezen túl - hozzávetőlegesen 1.5 millió forintot emésztenek fel. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29895.603185&celpara=41#foot57


 
Személyi kiadások: 

Az Igazgató által korábban megküldött „ideális” működtetés során a személyi kiadások 
összege 5.495 e Ft körül alakulna. Átszámolva a személyi kiadásokat: 

 a mindenkori 2 fő 4 órás pénztáros-gondnok alkalmazott bére minimálbérrel 
kalkulálva összesen: 1.432.560,- Ft /év (az „ideális” működtetésben: 1.638 e Ft) -> 
-> fél éves nyitva tartás esetén hozzávetőlegesen a fele, vagyis: 716.280,- Ft 

 a kötelezően legalább 4 órában alkalmazandó muzeológus bére (bruttó 160 e Ft-tal 
számolva) összesen: 2.438.400,- Ft (az „ideális” működtetésben: 2.140 e Ft) 
-> fél éves nyitva tartás esetén hozzávetőlegesen a fele, vagyis: 1.219.200,- Ft 

 a projekt fenntartásából eredő projektmenedzseri feladatok ellátására nem 
számoltunk plusz kiadással. 

A mi számításaink szerint tehát a működtetés személyi kiadásai hozzávetőlegesen 
3.870.960,- Ft körül alakulhatnak egész évre számolva – a Minisztériumban folytatott 
számítás ettől jelentős mértékben nem tér el (3.7 M Ft.) Az előterjesztés kiküldésének 
időpontjában a VMIK-tól kapott adatok szerint ez az összeg 3.491.484,- Ft éves szinten. 

 
Dologi kiadások: 

Az Igazgató által korábban megküldött „ideális” működtetés során a dologi kiadások 
összege 2.374 e Ft körül alakulna. Átszámolva a dologi kiadásokat, a rezsi és alapvető 
működtetés költségei hozzávetőlegesen 1.600 e Ft körüli összegbe kerül, de ebben a 
karbantartás / felújítás költsége nem szerepel – a Minisztériumban folytatott számítás 
ettől jelentős mértékben nem tér el (1.5 M Ft). Az előterjesztés kiküldésének 
időpontjában a VMIK-tól kapott adatok szerint ez az összeg 1.538 e Ft. 

 
Összességében tehát a múzeum fenntartásának éves költségvetése - kiadási oldalról nézve, 
egész éves nyitva tartást tekintve - így nézhet ki: 

 személyi kiadások: 3,5 - 3,9 M Ft között, 
 dologi kiadások: 1,5 – 1,6 M Ft között. 

 
Bevételi oldalon hozzávetőlegesen 300 ezer Ft összegű belépődíjjal számolhatunk évente. A 
múzeum fenntartása tehát – a tervezett / ígért 3,7 M Ft állami támogatással és egész éves 
nyitva tartással számolva – összesen hozzávetőlegesen 1.2 – 1.5 M Ft összegű „saját” 
kiadással járhat az Önkormányzat számára. Fél éves nyitva tartás esetén az állami 
támogatás összege hozzávetőlegesen fedezi a működtetéssel járó költségeket. 
 
Az átadás-átvételhez a személyi- és egyéb dokumentumokat az előterjesztés írásának 
időpontjáig még nem bocsátotta rendelkezésünkre a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. 
 
A Polgármester a Szlovén Országos Önkormányzattal is felvette a kapcsolatot, azonban az 
Országos Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére fedezet ahhoz, hogy a múzeum 
fenntartásához hozzájáruljanak. 
 
 
AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁSRÓL: 
 
A helyettes Államtitkár által megküldött átadás-átvételi megállapodást már a korábbi ülésén 
megismerte és előzetesen elfogadta a Képviselő-testület. A megállapodás részletesen 
tartalmazza az átadás-átvétel során a Felek jogait és kötelezettségeit, ezen belül elsősorban az 
Átadónak azon kötelezettségét, hogy az intézmény fenntartásával kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot / információt az Önkormányzat rendelkezésére kell bocsátania. A 
megállapodás mellékletei tartalmazzák a Pável Ágoston Múzeum működésével kapcsolatos 
valamennyi fontosabb információt, úgy, mint a hatályban lévő szerződéseit, ezen belül a még 



ki nem futott pályázatait, közüzemi szerződéseit, illetve az „átvett foglalkoztatottakkal” 
kapcsolatos adatokat, a pénzforgalmi számlaszám adatait és az átadásra kerülő informatikai 
eszközök felsorolását is. 
 
A Képviselő-testület már a legutóbbi ülésén megismerte a megállapodás tervezetét. A 
végleges átadás-átvételi megállapodás a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyában 
dönteni szíveskedjen. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pável Ágoston 

Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum átadás-átvételével kapcsolatos 
megállapodás tervezetét a 2. számú melléklet szerint megismerte és elfogadja / az alábbi 
kiegészítéssel fogadja el: …………………………  
A Képviselő-testület az átadás-átvételi megállapodás aláírására felhatalmazza a 
Polgármestert. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
               Molnár Piroska igazgató 
               dr. Gábor László irodavezető 
 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc Városi 
Könyvtár alapító okiratát 2013. január 01. időponttól a 3. számú melléklet szerint 
módosítja. 
Határidő: 2012. január 01. 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              Somorjainé D. Zsuzsanna irodavezető 
              Molnár Piroska igazgató 
               

Szentgotthárd, 2012. november 19. 
 
 
                                                                                                                    Huszár Gábor 
                                                                                                                     polgármester 
Ellenjegyezte: 
 
 
Dr. Dancsecs Zsolt 
jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

 

A MÚZEUM 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

(A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által 2012. szeptemberében  

megküldött költségvetés) 
 
 

„A szentgotthárdi Pável Ágoston Múzeum költségvetése (2012) 
 
Kiadás 
           Ezer forint 
Személyi kiadások 
Tárletvezető-takarító-pénztáros-gondnok (4 órás)        853 
Tárlatvezető-takarító-pénztáros-gondnok (4 órás)        785 
Néprajzkutató muzeológus-gyűjteménykezelő (2+2 órás)    2.140 
Múzeumpedagógus-közművelődési szakember (4 órás)    1.067 
Restaurátori feladatok, kiállításrendezési munka (szükség szerint; átlagban:)    350 
Kiküldetés             300 
Személyi kiadás összesen:        5.495 
 
Dologi kiadások 
Villamosenergia            170 
Gázszolgáltatás            730 
Víz- és csatorna szolgáltatás             40 
Telefon és internet szolgáltatás (internet-csatlakozás még hiányzik!)     149 
Hulladékszolgáltatás              30 
Riasztórendszer működtetése           191 
Tűzjelzőberendezés működtetése, tűzoltókészülék        244 
Karbantartás, felújítás            150 
Szállítás               80 
Tisztítószerek             120 
Műtárgyvásárlás            150 
 
Szakmai kiadás 
Restaurátori feladatok           220 
Közművelődési feladatok (kiállításrendezés, múzeumpedagógiai, stb.)     250 
Dologi kiadás összesen:        2.374 
Kiadás összesen:         8.019 
 
Bevétel 
Saját bevétel (belépődíj)        …300 
ÁFA                 27 
Bevétel összesen:             327 
 

 
Szombathely, 2012. szeptember 10. 
 
 
M. Kozár Mária       dr. Horváth Sándor” 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. számú melléklet 

 

AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. számú melléklet 

M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T  

 

 

1.) Az alapító okirat bevezető része az alábbiakra módosul: 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1954 

évben a Járási Tanács Szentgotthárd által létesített (alapított) Járási Könyvtár 

(alapításkori név) Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (jelenlegi név) intézmény 

számára az 1991, évi XCI. törvény 16.§ (3) bekezdése előírásai szerint végzett felülvizsgálat 

alapján az 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet 5.§-a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46.§-a valamint a 

37/A. § (7) bekezdésére foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

2.) Az alapító okirat 1.pontja a következőkre módosul: 

 

1. A költségvetési szerv neve: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

3.) Az alapító okirat 2.pontja az alábbiak szerint változik: 

 

2.      A költségvetési hely székhelye:  Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

 

4.) Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakra módosul: 

 

3. A költségvetési szerv telephelyei: 

 

Fiókkönyvtár /1/: Szentgotthárd – Farkasfa, Farkasfai u. 9. 

    Szentgotthárd – Jakabháza, Fő u. 18. 

     Szentgotthárd – Rábafüzes, Kodály Z. u. 2. 

                 Szentgotthárd – Rábatótfalu, Tótfalusi u. 145. 

3.1.      Tagintézménye:           Pável Ágoston Szlovén Nemzetiségi és Helytörténeti Múzeum 

                                   Szentgotthárd, Hunyadi út.6. 

 

5.) Az alapító okirat 4. pontja az alábbiakra változik: 

 

4.A költségvetési szerv közfeladata: Könyvtári, levéltári tevékenység 

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak 

közötti dokumentum- és információcserében. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 37/A. §, 42.§, 46.§-a alapján gondoskodik a kulturális javak 

meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és 

restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más 

módon történő bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról 

 

6.) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 



 

5. A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 

gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé 

tétele. Ennek keretében: 

  

5.1.1. Múzeum 

5.1.1.1Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak 

szerint: 

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 

gondozza és kiállításon bemutatja; 

- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 

- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 

tanulás folyamatához; 

- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; 

- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését; 

- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít; 

- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 

szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

5.1.1.2. Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség 

más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a 

közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a 

felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. 

5.1.1.3. Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak 

kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati 

tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat. 

 5.1.1.4. Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű városi múzeummal kötött 

megállapodás alapján elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum alábbi feladatait, vagy 

azok egy részét: 

- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai 

együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme 

érdekében; 

- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek 

koordinálásában és szakmai támogatásában; 

- muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani 

központként működik. 

5.1.1.5. A magyarországi szlovének  történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás.  

   5.1.2. Könyvtár 

    5.1.2.1.Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi 

igényeknek megfelelően – gyarapítja dokumentumállományát: könyveket, folyóiratokat, 

hangzó- és képdokumentumokat, helyismereti dokumentumokat szerez be vásárlás, 

ajándékozás, csere vagy kötelespéldány-szolgáltatás útján. 

A beszerzett művekről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet. 

5.1.2.2. A könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme. 



A könyvtár a feltáró munka során az állományába kerülő dokumentumokról az őket 

jellemző formai és tartalmi jegyek alapján leírásokat készít, ezekből hagyományos és 

számítógépes katalógusokat készít. A könyvtári állomány megőrzésével és védelmével 

kapcsolatos tevékenységet végez: raktározza, kötteti, portalanítja a dokumentumokat. 

5.1.2.3.Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtár a beszerzett dokumentumokat kölcsönzéssel, helyben használattal 

rendelkezésre bocsátja. Tájékoztatást nyújt használóinak a könyvtár működéséről, a 

könyvtári dokumentumokról, közhasznú információkat szolgáltat. Általános tájékoztató 

tevékenységet, e-tanácsadást végez.  

Közönségkapcsolati és kulturális tevékenysége keretében író-olvasó találkozókat, 

kiállításokat, előadásokat szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat, olvasótáborokat, 

szakköröket szervez. 

A kistérség könyvtári szolgáltatóhelyei számára szolgáltatásokat nyújt.    

Helyismereti témában kutatást végez és publikációs tevékenységet folytat. 

 

5.2 A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

  910100 Könyvtári , levéltári tevékenység 

910200 Múzeumi tevékenység 

 

5.3.A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  

 

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

9101231 Könyvtári szolgáltatások 

8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások 

1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

5811001 Könyvkiadás 

9105011 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk 

8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

6399901 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 



 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

 

5.4. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

 

7.) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 

 

Könyvtár működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a könyvtári 

szolgáltatást igénybe vevő, vele együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok és 

szervezetek: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, 

Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, 

Vasszentmihály Önkormányzata, valamint a III. Béla Szakképző Iskola, 9970 Szentgotthárd, 

Honvéd út 10. 

Múzeum működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe 

 

8.) Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

7. Alapítói jogokkal felruházott iránytó szerv(einek) neve, címe: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll 

K, tér 11.) 

9.) Az alapító okirat az 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontokkal egészül ki. 

 

8.A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll K. 

tér 11.) 

 

     9. A költségvetési szerv jogelőd szerve: 

     - Városi Könyvtár (Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.) 

     - Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.) 
        
 
 
      10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.) , és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kjt. 

vhr.) alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.  

A vezető kinevezésének és illetménye megállapításának jogát a képviselő-testület, az 

egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

    11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:   

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 

foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt., valamint a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. 

Egyes a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. 



Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

12.Gazdálkodási besorolása:  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 

költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 

alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli 

feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által 

jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint muzeális feladatok ellátására létesített – a 

képviselő-testület által meghatározott feladatot ellátó – intézmény. 

 

13. Szakmai besorolás: 

Könyvtár:középszintű ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, 

ellátórendszeri központ, alapellátást nyújtó nemzetiségi könyvtár 

 

       Múzeum:közérdekű muzeális gyűjtemény, kiállítóhely, gyűjtőterülete kiterjed  a  

       szentgotthárdi kistérség területére. 

 

     14. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján az alapító 

használatába/vagyonkezelésébe adott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti 

rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerű 

használatára terjed ki. 

Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adásáról, 

cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kerülhet sor.  

Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatába adott vagyontárgyak 

feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. 

 

      15. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője, vagy az általa  

      megbízott dolgozó. 

 

10.) Az alapító okirat Záradéka az alábbi szövegre módosul: 

 

      Záradék: 

 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

      szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …… / 2012. számú Képviselő-testületi határozattal  

fogadta el, amely okirat A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. 

törvény  30.§ (3) bekezdése alapján – legkorábban 2013. január 1. napján lép hatályba, 

illetve a  törzskönyvi bejegyzés napján.  

 

 

Szentgotthárd, 2012.. ………………….. 

 



 

  …………………………..    ……………………… 

       polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet 

 



A L A P Í T Ó  O K I R A T  

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1954 

évben a Járási Tanács Szentgotthárd által létesített (alapított) Járási Könyvtár 

(alapításkori név) Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum (jelenlegi név) intézmény 

számára az 1991, évi XCI. törvény 16.§ (3) bekezdése előírásai szerint végzett felülvizsgálat 

alapján az 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet 5.§-a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46.§-a valamint a 

37/A. § (7) bekezdésére foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 

 

1.   A költségvetési szerv neve: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

 

2.   A költségvetési hely székhelye: Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

 

3.    A költségvetési szerv telephelyei: 

 

Fiókkönyvtár /1/: Szentgotthárd – Farkasfa, Farkasfai u. 9. 

    Szentgotthárd – Jakabháza, Fő u. 18. 

     Szentgotthárd – Rábafüzes, Kodály Z. u. 2. 

                 Szentgotthárd – Rábatótfalu, Tótfalusi u. 145. 

3.1.      Tagintézménye:                 Pável Ágoston Múzeum 

                                   Szentgotthárd, Hunyadi út.6. 

 

4. A költségvetési  szerv közfeladata:  

Könyvtári, levéltári tevékenység 

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak 

közötti dokumentum- és információcserében. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 37/A. §, 42.§, 46.§-a alapján gondoskodik a kulturális javak 

meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és 

restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más 

módon történő bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról 

 

5. A költségvetési szerv tevékenysége: 

5.1A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak 

gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé 

tétele. Ennek keretében: 

  

5.1.1. Múzeum 

5.1.1.1. Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak 

szerint: 

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 

gondozza és kiállításon bemutatja; 



- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; 

- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 

tanulás folyamatához; 

- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; 

- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését; 

- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít; 

- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 

szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

5.1.1.2. Feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség 

más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a 

közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a 

felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. 

5.1.1.3. Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak 

kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati 

tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat. 

 5.1.1.4. Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű városi múzeummal kötött 

megállapodás alapján elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum alábbi feladatait, vagy 

azok egy részét: 

- gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai 

együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme 

érdekében; 

- részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek 

koordinálásában és szakmai támogatásában; 

- muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani 

központként működik. 

5.1.1.5. A magyarországi szlovének  történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás. 

   5.1.2. Könyvtár  

   5.1.2.1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi 

igényeknek megfelelően – gyarapítja dokumentumállományát: könyveket, folyóiratokat, 

hangzó- és képdokumentumokat, helyismereti dokumentumokat szerez be vásárlás, 

ajándékozás, csere vagy kötelespéldány-szolgáltatás útján. 

A beszerzett művekről egyedi és csoportos nyilvántartást vezet. 

5.1.2.2A könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme. 

A könyvtár a feltáró munka során az állományába kerülő dokumentumokról az őket 

jellemző formai és tartalmi jegyek alapján leírásokat készít, ezekből hagyományos és 

számítógépes katalógusokat készít. A könyvtári állomány megőrzésével és védelmével 

kapcsolatos tevékenységet végez: raktározza, kötteti, portalanítja a dokumentumokat. 

5.1.2.3.Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtár a beszerzett dokumentumokat kölcsönzéssel, helyben használattal 

rendelkezésre bocsátja. Tájékoztatást nyújt használóinak a könyvtár működéséről, a 



könyvtári dokumentumokról, közhasznú információkat szolgáltat. Általános tájékoztató 

tevékenységet, e-tanácsadást végez.  

Közönségkapcsolati és kulturális tevékenysége keretében író-olvasó találkozókat, 

kiállításokat, előadásokat szervez, könyvtárhasználati foglalkozásokat, olvasótáborokat, 

szakköröket szervez. 

A kistérség könyvtári szolgáltatóhelyei számára szolgáltatásokat nyújt.    

Helyismereti témában kutatást végez és publikációs tevékenységet folytat. 

 

5.2 A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

  910100 Könyvtári, levéltári  tevékenység 

910200 Múzeumi tevékenység 

 

5.3.A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 

besorolása:  

 

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

9101231 Könyvtári szolgáltatások 

8219001 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások 

1814001 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

5811001 Könyvkiadás 

9105011 Közművelődési tevékenységek, és támogatásuk 

8559371 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás 

6399901 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 

6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

 

5.4. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

 

6. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 

 

Könyvtár működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe, valamint a könyvtári 

szolgáltatást igénybe vevő, vele együttműködési megállapodást kötő önkormányzatok és 

szervezetek: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, 

Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, 



Vasszentmihály Önkormányzata, valamint a III. Béla Szakképző Iskola, 9970 Szentgotthárd, 

Honvéd út 10. 

Múzeum működési köre: Szentgotthárd közigazgatási területe 

 

7. Alapítói jogokkal felruházott iránytó szerv(einek) neve, címe: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 Szentgotthárd, Széll 

K, tér 11.) 

8.A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete  9970  Szentgotthárd , Széll K. 

tér 11. 

 

     9. A költségvetési szerv jogelőd szerve: 

     - Városi Könyvtár   Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2. 

     - Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága   Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. 
        
 
 
      10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.) , és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kjt. 

vhr.) alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.  

A vezető kinevezésének és illetménye megállapításának jogát a képviselő-testület, az 

egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

    11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:   

A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 

foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt., valamint a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. 

Egyes a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási 

jogviszonyára a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. 

Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

12.Gazdálkodási besorolása:  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját 

költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az 

alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli 

feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által 

jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint muzeális feladatok ellátására létesített – a 

képviselő-testület által meghatározott feladatot ellátó – intézmény. 

 

13. Szakmai besorolás: 

Könyvtár:középszintű ellátást nyújtó, általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, 

ellátórendszeri központ, alapellátást nyújtó nemzetiségi könyvtár 

 

       Múzeum:közérdekű muzeális gyűjtemény, kiállítóhely, gyűjtőterülete kiterjed  a  

       szentgotthárdi kistérség területére. 

 



     14. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény alapján az alapító 

használatába/vagyonkezelésébe adott ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti 

rendelkezési jog a vagyon használati jogának gyakorlására és rendeltetésszerű 

használatára terjed ki. 

Az intézmény leltárában szereplő kulturális javak elidegenítésére, kölcsönbe adásáról, 

cseréjére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján kerülhet sor.  

Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatába adott vagyontárgyak 

feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. 

 

      15. Az intézmény képviseletére jogosultak:  Az intézmény vezetője, vagy az általa  

      megbízott  dolgozó. 

 

 

      Záradék: 

 

      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

      szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …… / 2012. számú Képviselő-testületi határozattal  

fogadta el, amely okirat A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. 

törvény  30.§ (3) bekezdése alapján – legkorábban 2013. január 1. napján lép hatályba, 

illetve a  törzskönyvi bejegyzés napján.  

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2012.. ………………….. 

 

  …………………………..    ……………………… 

       polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Kollégiumban fali kazán javítása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd, Hunyadi u.7. szám alatti Kollégium ebédlőjében meghibásodott a gázüzemű 

fali kazán. Javítására 53.800 Ft+Áfa bruttó 68.326 Ft-os árajánlatot kaptunk az 

Önkormányzati Közszolgáltató Vállalattól. A 2012. évi költségvetés karbantartási kerete 

kiürült, ezért kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az „intézményüzemeltetés elkülönített 

kerete” terhére a munkálatokat megrendelhessük. 

 

 

Határozati javaslat  

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kollégium 

ebédlőjének fűtésére szolgáló gázüzemű fali kazán javítására az „intézményüzemeltetés 

elkülönített kerete” terhére bruttó 68.326 Ft átcsoportosításra kerüljön.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Tamás 

 

Szentgotthárd, 2012. november 19. 

 

 

. 



Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt 

        Jegyző 

 

               Fekete Tamás 

        műszakiirodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Élelmezési nyersanyagnormák meghatározása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben az élelmezési térítési díjak 

megállapításának szabályairól szóló 222/2004.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelet 3.§ (4) 

bekezdése értelmében a nyersanyagnorma mértékét a 67/2007.(VIII.10.) GKM-EüM-FVM-

SZMM együttes rendelet melléklete figyelembe vételével a Fenntartó külön döntésében 

határozza meg. Hivatkozott ÖKT. rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a rendelet hatálya alá 

tartozó élelmezési nyersanyagnormák mértékéről évente dönt a Képviselő-testület. 

 

A korábbiaktól eltérő helyzetet teremt a közoktatási rendszer átszervezése. Először is a 

továbbiakban az oktatási intézmények közül csak az óvoda marad az önkormányzat – 

pontosabban a Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában. Az oktatási intézményeket a 

továbbiakban a Magyar Állam tartja majd fenn – önkormányzatunk az oktatási intézmények 

üzemeltetője lesz. Mivel a 2013-tól induló új rendszer pontos működésével az elfogadott 

jogszabályok hiányában nem vagyunk tisztában, így a különféle egyéb információkra 

vagyunk kénytelenek szorítkozni. Ezek szerint az intézmény üzemeltetési feladatok közé 

beletartozik a tanulók étkeztetésének biztosítása is – erre tekintettel az élelmezéssel 

kapcsolatos döntéseket üzemeltetőként kell meghoznunk. 

Még további kérdés a szakképzés, mellyel kapcsolatosan egyes információk szerint a korábbi 

tervezetekkel ellentétben e szakképző intézményeket is az arra vállalkozó 

önkormányzatoknak kell üzemben tartaniuk – amennyiben ez lesz a törvényhozói döntés, 

akkor valószínűleg az étkeztetés biztosítása itt is a feladatunk lesz.  

Mindezek alapján a nyersanyagnormák meghatározásánál ezekre a változásokra tekintettel 

tesszük meg a javaslatokat.     

 



Szentgotthárd Város Önkormányzata, és a nevelési-, oktatási-, és szociális ellátást biztosító 

intézményekben élelmezési szolgáltatást végző Elamen Zrt. között létrejött megállapodás 

szerint a vállalkozó a szerződés IV. fejezet 9. és 10. pontjaira tekintettel javaslatot tesz a 

tárgyévet követő év élelmezési nyersanyag normáinak meghatározásához. A szolgáltató 

javaslatát, két változatban nyújtotta be. Egyrészt a várható infláció mértékének megfelelő 8 

%-os norma-emelési-, másrészt a rezsiköltségekre az előző évi 70 %-os tartalmazó javaslatot. 

E nyersanyagnorma emelésre javaslatát megküldte Hivatalunkhoz, azt az előterjesztéshez 

mellékeljük (4. sz. melléklet).  

 

Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet az infláció mértékére vonatkozóan, hogy az elmúlt 12 

hónap adatait figyelembe véve, valamint az előzetes, 2013. évre várható prognózisok szerint 

az ez évi infláció  körüli a norma-emelés. A rezsiköltség a tavalyi szinten maradt.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által működtetett szakképző iskolában (jelenleg III. Béla 

Szakképző Iskola és Kollégium) továbbá az általános iskola és gimnázium  vonatkozásában a 

javasolt nyersanyagnormákat az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzítettük. 

A Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított, de a Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott nevelési-, oktatási és szociális intézményekben 

a javasolt nyersanyagnormákra vonatkozó számítást is mellékeljük az előterjesztéshez (2. sz. 

melléklet), mivel az Önkormányzat finanszírozza ezen intézmények esetében a 

költségvetésben számított normatív állami támogatás és a tényleges kiadások közötti 

különbözetet a Társulási Tanács felé javaslatként az Önkormányzat által elfogadható 

nyersanyagnormákról is dönteni szükséges. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és tárgyában dönteni 

szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. és 2013. 

december 31. között a Szentgotthárd Város Önkormányzata által működtetett szakképző 

iskolában (jelenleg III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium) továbbá az általános iskola és a 

gimnázium vonatkozásában az élelmezési térítési díj alapját meghatározó 

nyersanyagnormákat az 1. sz. melléklet szerint határozza meg. 

 

Határidő: közlésre azonnal 

    Melléklet szerinti nyersanyagnormák: 2013. január 1. 

Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Szentgotthárd 

Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának, hogy 2013. január 1. és 

2013. december 31. között a 2. sz. melléklet szerint fogadja el az élelmezési térítési díjak 

alapját meghatározó nyersanyagnormákat. 

 

Határidő: azonnal 

 

 



Felelős: Huszár Gábor Polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 18. 

         
          Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

        Pénzügyi Irodavezető 

 

 

 

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 

 

 

 

1.sz. melléklet 

 

 

 

 Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményében az élelmezési nyersanyagnormák 

2013. január 1. és 2013. december 31. között 

 
Kollégium (15-18 éves)   

 

Étkezés 

jelenlegi 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

8 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

Reggeli 137,- 148,- 

Tízórai 33,- 36,- 

Ebéd 287,- 310,- 

Uzsonna 44,- 48,- 

Vacsora 166,- 179,- 

Összesen: 667,- 721,- 

Kollégium (15-18 éves) diéta   
 

Étkezés 

 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

( 8 %) 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

Reggeli 137,- 148,- 

Tízórai 46,- 50,- 

Ebéd 300,- 324,- 

Uzsonna 54,- 58,- 

Vacsora 177,- 191,- 

Összesen: 714,- 771,- 

 
Általános Iskola (7-10 éves)   

Tízórai 73,- 79,- 

Ebéd 252,- 272,- 

Uzsonna 71,- 77,- 

Összesen: 396,- 428,- 

Általános Iskola (10-14 éves)   

Tízórai 73,- 79,- 

Ebéd 269,- 291,- 

Uzsonna 71,- 77,- 

Összesen: 413,- 447,- 

Általános Iskola diéta   



Ebéd 282,- 305,- 
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2. sz. melléklet 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által alapított intézményekben a javasolt élelmezési 

nyersanyagnormák 2013. január 1. és 2013. december 31. között 
 

Étkezés 

jelenlegi 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

8 % 

Nyersanyagnorma (nettó) Ft/adag 

Bölcsőde (0-3 éves)   

Reggeli 52,- 56,- 

Tízórai 28,- 30,- 

Ebéd 202,- 218,- 

Uzsonna 50,- 54,- 

Összesen: 332,- 358,- 

Bölcsőde (0-3 éves) diéta   

Reggeli 60,- 65,- 

Tízórai 35,- 38,- 

Ebéd 229,- 247,- 

Uzsonna 58,- 63,- 

Összesen: 382,- 413,- 

Bölcsőde ebéd felnőtt   

Ebéd                                                         287,- 310,- 

Óvoda (3-6 éves)   

Tízórai 64,- 69,- 

Ebéd 216,- 233,- 

Uzsonna 50,- 54,- 

Összesen: 330,- 356,- 

Óvoda (3-6 éves) diéta   

Tízórai 66,- 71,- 

Ebéd 227,- 245,- 

Uzsonna 52,- 56,- 

Összesen: 345,- 372,- 

Szociális ellátás - időskorúak   

Reggeli 117,- 126,- 

Tízórai 33,- 36,- 

Ebéd 287,- 310,- 

Uzsonna 44,- 48,- 

Vacsora 166,- 179,- 

Összesen: 647,- 699,- 

Szociális ellátás – időskorúak 

diéta 

  

Reggeli 122,- 132,- 

Tízórai 46,- 50,- 

Ebéd 300,- 324,- 

Uzsonna 54,- 58,- 

Vacsora 178,- 192,- 

Összesen: 700,- 756,- 
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3.sz.melléklet 

Élelmezési nyersanyagnormák és eladási árak 2013. január 1. és 2013. december 31. között 

8 %-os nyersanyagnorma emelés esetén) 

Megnevezés Nyersanyagnorma nettó 

Ft/adag 

Eladási ár nettó Ft/adag Eladási ár bruttó  

Ft/ adag 

Bölcsőde (0-3 éves korcsoport) 

Reggeli 56,- 95,- 121,- 

Tízórai 30,- 51,- 65,- 

Ebéd 218,- 371,- 471,- 

Uzsonna 54,- 92,- 117,- 

Bölcsőde diéta (0-3 éves korcsoport) 

Reggeli 65,- 110,- 140,- 

Tízórai 38,- 65,- 82,- 

Ebéd 247,- 420,- 533,- 

Uzsonna 63,- 107,- 136,- 

Bölcsőde felnőtt ebéd 

Ebéd 310,-- 527,- 669,- 

Óvoda (3-6 éves korcsoport) 

Tízórai 69,- 117,- 149,- 

Ebéd 233,- 396,- 503,- 

Uzsonna 54,- 92,- 117,- 

Óvoda diéta 

Tízórai 71,- 121,- 154,- 

Ebéd 245,- 416,- 529,- 

Uzsonna 56,- 95,- 121,- 

Általános Iskola (7-10 éves korcsoport) 

Tízórai 79,- 134,- 170,- 

Ebéd 272,- 462,- 587,- 

Uzsonna 77,- 131,- 166,- 

Általános Iskola (10-14 éves korcsoport) 

Tízórai 79,- 134,- 170,- 

Ebéd 291,- 495,- 629,- 

Uzsonna 77,- 131,- 166,- 

Általános Iskola diéta 

Ebéd 447,- 760,- 965,- 

Kollégium (15-18 éves)  

Reggeli 148,- 252,- 320,- 

Tízórai 36,- 61,- 77,- 

Ebéd 310,- 527,- 669,- 

Uzsonna 48,- 82,- 104,- 

Vacsora 179,- 304,- 386,- 

Kollégium (15-18 éves) diéta 

Reggeli 148,- 252,- 320,- 

Tízórai 50,- 85,- 108,- 

Ebéd 324,- 551,- 700,- 

Uzsonna 58,- 99,- 126,- 

Vacsora 191,- 325,- 413,- 

Szociális ellátás - időskorúak 

Reggeli 126,- 214,- 272,- 

Tízórai 36,- 61,- 77,- 

Ebéd 310,- 527,- 669,- 

Uzsonna 48,- 82,- 104,- 

Vacsora 179,- 304,- 386,- 

Szociális ellátás – időskorúak diéta 

Reggeli 132,- 224,- 284,- 

Tízórai 50,- 85,- 108,- 

Ebéd 324,- 551,- 700,- 
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Uzsonna 58,- 99,- 126,- 

Vacsora 192,- 326,- 414,- 

(Alkalmazott rezsikulcs 70 %.  Eladási ár bruttó 27 % ÁFA tartalommal.) 

4.sz.melléklet 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárdért Közalapítvány tisztújítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Molnár Piroska a mellékelt 

kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez (1. melléklet). Ebben tájékoztatást ad 

arról, hogy a tíztagú Kuratóriumból két tag, valamint a háromfős Ellenőrző Testület egyik 

tagja lemondott. Helyükre a képviselő-testületnek alapítóként új tagokat kell választania. 

 

A lemondott kuratóriumi tagok: Szabó Istvánné és Herczeg János, a lemondott ellenőrző 

testületi tag: dr. Kulcsár Ferenc. Herczeg János 2006 óta, Szabó Istvánné és dr. Kulcsár 

Ferenc pedig 2008 óta ténykedett a Közalapítványban. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 

eddigi közösségi munkájukért! 

 

Helyükre a Közalapítvány Kuratóriuma a Kuratóriumba Vidovics Jánosnét és Bauer 

Károlyt, az Ellenőrző Testületbe pedig Géczi Józsefnét javasolja megválasztani. A javasolt 

személyek úgy nyilatkoztak, hogy elvállalnák a tisztséget. 

 

Rajtuk kívül 2012. november 29-én jár le a mandátuma a Kuratórium további két tagjának, 

Csörnyi Zoltánnénak és Légrádi Editnek, továbbá az Ellenőrző Testület lemondással nem 

érintett tagjai, László Erzsébet és Hegyi Csilla mandátuma is lejárt. Őket javasoljuk újra 

megválasztani – az Alapító Okiratnak megfelelően kuratóriumi tagok esetében további 6, az 

Ellenőrző Testület esetében további 4 évre. (A jelen állapot szerinti Alapító Okirat a 2. 

mellékletben található.) 

 

Továbbá javasoljuk egyértelművé tenni a „Képviselő-testület által megválasztott további 

két, a Képviselő-testületen kívüli tag” megbízatásának idejét, ami az őket megválasztó 

képviselő-testület választási ciklusáig tartana. E két helyre 2006-ig az önkormányzat állandó 

bizottságai delegálhattak tagokat a képviselő-testület megbízatásának idejére. Akkor 

azonban kettővel kevesebb bizottságot állított fel a képviselő-testület, a Kuratórium 

létszámát viszont nem csökkentette, hanem létrehozta ezt a kategóriát. Ha a Képviselő-

testület elfogadja ezt a javaslatot, úgy a jelenleg is a Kuratóriumban ténykedő Bartakovics 

Attilát is újra kell választanunk, hiszen őt még nem a jelenlegi Képviselő-testület bízta meg 

e feladattal. 

 

Mivel a Kuratórium és az Ellenőrző Testület tagjait is tartalmaznia kell a létesítő okiratnak, 

ezek a változások egyben az Alapító Okirat módosítását is jelentik. A Szombathelyi 

Törvényszéknél kérelmeznünk kell a változások kapcsán azok nyilvántartásban való 

átvezetését. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdért 

Közalapítvány Kuratóriumába a Képviselő-testület által a városban élő, vagy a városban 
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tevékenykedő, vagy Szentgotthárdról elszármazott személyek köréből felkért 4 tag közé 

az alábbi személyeket választja: 

- Csörnyi Zoltánné (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 23.), 

- Légrádi Edit (8900 Zalaegerszeg, Viola u. 12.), 

- Bauer Károly (9970 Szentgotthárd, Mátyás király u. 16.). 

 

2. A Képviselő-testület a Szentgotthárdért Közalapítvány Kuratóriumába az alábbi, a 

Képviselő-testületen kívüli további tagot választja: 

- Bartakovics Attila (9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 208/d.), 

- Vidovics Jánosné (9970 Szentgotthárd, Kis u. 10.). 

Megbízatásuk az őket megválasztó Képviselő-testület választási ciklusának időtartamára 

szól. 

 

3. A Képviselő-testület a Szentgotthárdért Közalapítvány Ellenőrző Testületét az alábbiak 

szerint választja meg: 

- László Erzsébet (9970 Szentgotthárd, István kir. u. 5.) elnök, 

- Hegyi Csilla (9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 18.), 

- Géczi Józsefné (9970 Szentgotthárd, Táncsics Mihály u. 22.). 

 

4. A Képviselő-testület a Szentgotthárdért Közalapítvány Alapító Okiratát az 1-3. 

pontoknak megfelelően módosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy kérelemmel 

forduljon a Szombathelyi Törvényszékhez a változások bejegyzése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 

Szentgotthárd, 2012. november 19. 

 

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

Ellenjegyzem: 

 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1. melléklet 

 

„Szentgotthárdért” Közalapítvány 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tárgy: Új tagok delegálása a Szentgotthárdért Közalapítvány kuratóriumába 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdért Közalapítvány kuratóriumi tagjai közül az alábbi személyek lemondtak: 

 

Szabó Istvánné: a Képviselő-testület által megválasztott testületen kívüli tag 

Herczeg János: a Képviselő-testület által a városban élő, vagy a városban tevékenykedő, 

vagy Szentgotthárdról elszármazott személyek köréből felkért tag 

Dr. Kulcsár Ferenc az Ellenőrző Testület Képviselő-testület által választott tagja 

 

A kuratórium 2012. június 12-i ülésén javaslat született a lemondott tagok helyébe 

delegálandó személyekről: 

 

Szabó Istvánné helyett Vidovics Jánosné 

Herczeg János helyett Bauer Károly 

Dr. Kulcsár Ferenc helyett Géczy Józsefné 

 

A kuratórium tagjai megkérdezték az érintett személyeket, mindhárman úgy nyilatkoztak, 

hogy elvállalják – megválasztásuk esetén – a kuratóriumi tagságot. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a kuratórium új tagjairól 

 

 

Szentgotthárd, 2012. november 13. 

 

 

 

Köszönettel: 

 

 

Molnár Piroska 

a kuratórium elnöke 
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2. melléklet 

 

ALA P ÍT Ó OK IRA T  

 

mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező 

közalapítványt hozzon létre a következők szerint: 

 

1. Az Alapító: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11. 

 

2. A Közalapítvány elnevezése: Szentgotthárdért Közalapítvány
1
. 

 

3. A Közalapítvány székhelye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

4. A Közalapítvány célja: 

Anyagi támogatással ösztönözni, segíteni, bátorítani mindazokat a magán- vagy jogi 

személyek részéről induló vállalkozásokat, beruházásokat és polgári kezdeményezéseket, 

amelyek célja, hogy – az Önkormányzat rendelkezésére álló vagyoni eszközökön kívül – 

Szentgotthárd fejlesztését, infrastruktúrájának javítását, gazdasági erejének növelését, az 

egészségügyi, kulturális, oktatási, kereskedelmi és idegenforgalmi szolgáltatások 

magasabb színvonalon történő kielégítését biztosítsák. 

Az Alapító annak érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonának adományok révén való 

gyarapodását elősegítse, illetve, hogy a meghatározott célra történő felajánlásokat a 

konkrét cél megvalósításához biztosítsa, a közalapítványon belül az alábbi kiemelt 

támogatási célokat határozza meg: 

- Gazdasági szféra, magánvállalkozások – különös tekintettel a városban hiányt pótló 

tevékenységekre, idegenforgalom, munkahelyteremtő beruházások, infrastruktúra 

fejlesztése. 

- Oktatás, átképzés és kultúra személyi és tárgyi feltételeinek javítása. 

- Az Önkormányzat feladatát képező egészségügyi alapellátás javítása. 

- Ifjúsági és diáksport, valamint a szabadidősport lehetőségének erősítése. 

 

5. A Közalapítvány vagyona és a vagyonfelhasználás módja: 

a) Az lapító a Közalapítvány létrehozásakor 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint 

vagyont biztosít a meghatározott célok megvalósítására. 

A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai, vagy külföldi természetes, vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy 

természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat. 

A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. 

 

b) A Közalapítvány vagyona áll:  - alaptőkéből, 

  - alaptőkén kívüli vagyonból. 

 

ba) Alaptőke:  - az alaptőkét tartós betétbe kell elhelyezni
2
. 

 

                                                
1 Módosította: 134/1996. számú Képviselő-testületi határozat (1996. május 30-i képviselő-testületi ülés). 
2 Módosította: 119/2001. számú Képviselő-testületi határozat (2001. május 31-i képviselő-testületi ülés). 
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bb) Alaptőkén kívüli vagyont képez: 

- a közalapítványi vagyon kamatai, 

- a nem alaptőkébe helyezett adományok, 

- egyéb források. 

 

c) A vagyon felhasználása: 

- A Közalapítvány vagyonának évente a Kuratórium által meghatározott részével 

vállalkozói tevékenység folytatható, de ezzel korlátlan felelősség nem vállalható. 

A nyereség felhasználásáról a Közalapítvány Kuratóriuma dönt az éves eredmény-

elszámolást követően. 

- A meghatározott célú felajánlásokat csak az adományozó által megjelölt célra 

(szférában) lehet felhasználni. 

- A nem pénzbeli adományok értékesíthetők. 

- A Közalapítvány céljaira évente a következő összegek használhatók fel: 

- az alaptőke kamata, 

- a csatlakozók, a támogatók által befizetett összeg, 

- a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
3
 

- A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az 

évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a 

közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet nem állapít meg. Nem 

tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes 

személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek 

értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

tízszeresét.
4
 

 

d) A Közalapítvány céljaira történő vagyonfelhasználás módja: 

- A Kuratórium feladata a közalapítványi pályázatok kiírása és a pályázatok elbírálása. 

- Pályázat útján elnyerhetők:  - egyszeri támogatás, 

 - ösztöndíj. 

- A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 

legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az 

alapító okiratban foglalt célokra
5
. 

 

6. A közalapítványi szervezet, annak feladatai és működése: 

a) A Kuratórium: 

A Közalapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a Kuratórium, amely dönt a 

közalapítványi vagyon felhasználásáról. 

 

A Kuratórium tagjainak száma: 10 fő
6
. 

 

A Kuratórium tagjainak személyi összetétele: 

- A Képviselő-testület bizottságai által választott egy-egy tag: 

                                                
3 Módosította: 119/2001. számú Képviselő-testületi határozat (2001. május 31-i képviselő-testületi ülés). 
4 Módosította: 13/2004. számú Képviselő-testületi határozat (2004. január 29-i képviselő-testületi ülés). 
5 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
6 Módosította: 276/2010. számú Képviselő-testületi határozat (2010. november 24-i képviselő-testületi ülés). 
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a Jogi
7
, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

Sütő Ferenc (9970 Szentgotthárd, Bethlen Gábor u. 21.)
8
, 

az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága részéről
9
: 

Labritz Béla (9970 Szentgotthárd, Pável Ágoston ltp. 6.)
10

 

 

A bizottságok által választott kuratóriumi tagok mandátuma az önkormányzati 

választási ciklus időtartamára szól. 

 

- A Képviselő-testület által a városban élő, vagy a városban tevékenykedő
11

, vagy 

Szentgotthárdról elszármazott személyek köréből felkért 4  tag: 

Molnár Piroska (9955 Szentgotthárd, Toldi M. u. 1.), a kuratórium 

elnöke
12

, 

Csörnyi Zoltánné (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 23.), 

Légrádi Edit (8900 Zalaegerszeg, Viola u. 12.), 

Herczeg János (9970 Szentgotthárd, Széchenyi u. 27.). 
13

 

A felkért tagok megbízatásának időtartama: 6 év. 

 

- Szentgotthárd város polgármestere: 

Huszár Gábor (9970 Szentgotthárd, Apáti u. 8.)
14

 

 

- A Kuratórium pénzkezelését végző bank vezetője: 

Szivósné Balogh Andrea (9970 Szentgotthárd, III. Béla kir. u. 15.)
15

 

 

- A Képviselő-testület által megválasztott további két, a Képviselő-testületen kívüli 

tag
16

: 

Bartakovics Attila (9970 Szentgotthárd, Tótfalusi út 208/d.)
17

, 

Szabó Istvánné (9970 Szentgotthárd, Fenyő u. 8.).
18

 

 

A Kuratórium tagjai sorából titkárt választ.
19

 

A város polgármestere és a pénzkezelést végző bank vezetője a Kuratórium 

tisztségviselője nem lehet. 

 

b) A Kuratórium kizárólagos hatásköre: 

- a Kuratórium ügyrendjének megállapítása, 

- a Kuratórium titkárának
20

 megválasztása, 

- a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása, 

                                                
7
 Módosította: 276/2010. számú Képviselő-testületi határozat (2010. november 24-i képviselő-testületi ülés). 

8 Módosította: 276/2010. számú Képviselő-testületi határozat (2010. november 24-i képviselő-testületi ülés). 
9 Módosította: 276/2010. számú Képviselő-testületi határozat (2010. november 24-i képviselő-testületi ülés). 
10 Módosította: 276/2010. számú Képviselő-testületi határozat (2010. november 24-i képviselő-testületi ülés). 
11 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
12 Módosította: 35/2009. számú Képviselő-testületi határozat (2009. február 25-i képviselő-testületi ülés). 
13 Módosította: 303/2006. számú Képviselő-testületi határozat (2006. november 29-i képviselő-testületi ülés). 
14 Módosította: 276/2010. számú Képviselő-testületi határozat (2010. november 24-i képviselő-testületi ülés). 
15 Módosította: 35/2009. számú Képviselő-testületi határozat (2009. február 25-i képviselő-testületi ülés). 
16 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
17 Módosította: 333/2006. számú Képviselő-testületi határozat (2006. december 13-i képviselő-testületi ülés). 
18 Módosította: 129/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. május 28-i képviselő-testületi ülés). 
19 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
20 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
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- támogatás mértékének megállapítása, 

- mindaz, amit ezen kívül az ügyrend a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, 

- vállalkozási célra felhasználható alapítványi vagyon évenkénti mértékének 

megállapítása. 

 

A Kuratórium támogatást pályázat, kérelem vagy javaslat alapján adományozhat. 

A támogatásban részesülők számát és a támogatás mértékét a Kuratórium állapítja meg. 

 

c) A Kuratórium működése: 

- Határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Ha a Kuratórium ülése 

nem volt határozatképes, az emiatt megismételt kuratóriumi ülés az eredeti 

napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, és 

erre a tagokat már az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell, ha az ismételt 

kuratóriumi ülést az eredeti kuratóriumi üléssel együtt kitűzik és az eredeti napirendi 

kérdésekben, az eredeti napon és helyszínen hívják össze. 

Ha a kuratóriumi ülés nem volt határozatképes és a megismételt kuratóriumi ülést nem 

az elhalasztott kuratóriumi ülés napjára hívják össze, hanem más időpontra, úgy erről 

a tagokat az általános szabályok szerint külön kell értesíteni, illetve meghívni azzal a 

tájékoztatással, hogy a megismételt kuratóriumi ülés megtartására az eredeti 

kuratóriumi ülés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében 

kerül sor, és a megismételt kuratóriumi ülés a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. 

A megismételt kuratóriumi ülést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – 

kuratóriumi ülés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni. 
21

 

- Döntéseit nyilvános ülésen egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 

az elnök szavazata dönt. 

Minősített, 2/3-os többség szükséges a rendelkezésre álló alapítványi vagyon 1/3-át 

meghaladó összegű támogatások odaítéléséhez. 

- Évente legalább 4 alkalommal ülésezik. 

- Döntéséről valamennyi kérelmezőt, javaslattevőt és az Alapítót tájékoztatni köteles. 

 

7.
22

 A kezelő szerv ellenőrzésére jogosult szerv: az Ellenőrző Testület. 

Az Ellenőrző Testület a Képviselő-testület által választott elnökből és két tagból áll, név 

szerint: 

László Erzsébet (9970 Szentgotthárd, István kir. u. 5.) elnök, 

Hegyi Csilla (9970 Szentgotthárd, Kethelyi u. 18.), 

Dr. Kulcsár Ferenc (9970 Szentgotthárd, Duxler u. 17/a.). 
23

 

Megbízatásuk ideje: négy év. 

Az Ellenőrző Testület: 

- A kezelő szervtől tájékoztatást kérhet, és az iratokba betekinthet. 

- A kezelő szervre kötelező döntést nem hozhat. 

- Ellenőrzi a kezelő szerv döntéseinek jogszerűségét. 

- Ellenőrzi a kezelő szerv gazdálkodását. 

                                                
21 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
22 E ponttal kiegészítette: 134/1996. számú Képviselő-testületi határozat (1996. május 30-i képviselő-testületi 

ülés). 
23 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
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- Ellenőrzi a közalapítványi célok megvalósítását. 

- A jogellenes döntések, illetve a gazdálkodással kapcsolatos hiányosságok, valamint a 

közalapítványi célok megvalósítását sértő, vagy veszélyeztető döntések esetében 

értesíti az Alapítót. 

Az Ellenőrző Testület tevékenységéért az Alapítónak felelős, annak évente beszámolni 

tartozik. 

Az Ellenőrző Testületet - az elnök képviseli és hívja össze szükség szerint – 

határozatképes, ha mindkét tag és az elnök jelen van. 

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

8. A Közalapítvány képviselete: 

A Közalapítvány képviselője a Kuratórium elnöke, akit az Alapító jelöl ki.
24

 

A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat külön ügyrend szabályozza. 

 

9. Beszámolás a Közalapítvány működéséről: 

A Kuratórium a Közalapítvány működéséről az Alapítónak évente beszámolni és 

gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles.
25

 

A Kuratóriumnak rendszeresen nyilvánosságra kell hoznia a pályázatok tárgyában hozott 

döntéseket. 

 

10. A Közalapítvány megszűnése: 

A Közalapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

A Közalapítvány megszűnésére a Ptk. 74/E. §-a rendelkezései az irányadók azzal, hogy a 

Közalapítványt - az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően - a bíróság 

nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy 

a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben 

hatékonyabban megvalósítható. 
26

 

 

11. Egyéb kérdések: 

a) A Kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik. 

b) Az Alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány érvényességéhez bírósági 

nyilvántartásba vétel szükséges. 

c) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2006. évi LXV. tv. előírásait kell 

alkalmazni.
27

 

 

Szentgotthárd, 2010. november 25.
28

 

   Huszár Gábor 

    polgármester 

 

 

 

 

                                                
24 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
25 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
26 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
27 Módosította: 11/2008. számú Képviselő-testületi határozat (2008. január 30-i képviselő-testületi ülés). 
28 Eredeti alapító okirat kelte: 1991. 08. 29. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére. 

 

Tárgy:   Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

I. A jelenlegi helyzet: 

Szentgotthárd Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtését, 

elszállítását és ártalommentes elhelyezését - a 2002. november 12-én kötött 10 évre szóló 

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés alapján - a MÜLLEX - Körmend Kft látja el. Ez 

a szerződés 2012. december 31-vel lejár. 

 

Az új hulladékról szóló törvény: 

Az Országgyűlés 2012. október 8-ai ülésén fogadta el a hulladékgazdálkodásról szóló új 

törvényt. A Köztársasági Elnök, azonban 2012. október 24-én megfontolásra visszaküldte az 

Országgyűlésnek, ezért az új törvény kihirdetésére eddig még nem került sor. A törvény a 

Köztársasági Elnök javaslatait (közigazgatási döntés elleni jogorvoslat, jogszabályi 

hivatkozások pontosítása) figyelembe vevő módosítással jelenleg zárószavazásra vár. Új 

hulladék törvényhez kapcsolódóan kb. 20 db új végrehajtási rendelet is fog születni, többek 

között a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról, a közszolgáltatási szerződés 

tartalmi elemeiről, vagy hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításáról. 

 

Az új törvény várható előírásai, változások: 

A köztársasági elnök javaslatainak ismeretében és az ezzel kapcsolatos, a zárószavazás előtt 

benyújtott módosító  javaslatot is figyelembe vételével már nagy bizonyossággal tudhatóak 

a változások.  

A hulladékról szóló új törvény alapvetően 2013. január 01-én lép hatályba. 2014. január 01-

vel teszi kötelezővé a törvény azt, hogy az önkormányzatok csak hulladék-gazdálkodási 

közszolgáltatási engedéllyel rendelkező, nonprofit szervezetekkel köthetnek majd 

szerződést a közszolgáltatás ellátására. 2015. január 01-től pedig már a törvény is 

kötelezővé teszi a szelektív gyűjtést a háztartások számára.  

A vegyes hulladékok lerakással történő kezelését az új törvény járulékkal fogja terhelni, 

amely 4 év alatt fokozatosan fogja elérni a 12.000,- Ft/tonna értéket. 2013-ban 3000,- 

Ft/tonna lesz, majd ezt követően évente egyenlő mértékben emelkedve 2016-ra éri el a 

12.000,- Ft/tonna mértéket. Ez Szentgotthárd esetében a jelenleg képződő hulladékot 

figyelembe véve évi 36! millió forint járulékfizetési kötelezettséget jelentene az időszak 

végére (2016-tól). Jelenleg éves szinten cca. 63 millió Ft-ba kerül a hulladékszállítás, ehhez 

a több, mint 50 %-os járulék emelkedést figyelembe véve a jelenlegi hulladék-kezelési 

rendszer csak a hulladékszállítási díjak drasztikus emelésével lenne fenntartható. 

Megoldás erre a szelektív, anyagában hasznosítható hulladékok begyűjtési arányának a 

nagymértékű növelése és a vegyes hulladék arányának drasztikus csökkentése. A 

biohulladék, a papír, az üveg, a fém, a műanyag és a társított italos karton - hulladékoknak, 

már a háztartásokban történő kötelező elkülönítése és házhoz menő begyűjtése. A fenti 

hatások miatt a vegyes hulladék kezelése ugyan jelentősen drágul, de ha az anyagában 

hasznosítható anyagok a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben elkülönítésre és 

kiválogatásra (szelektálásra) kerülnek, akkor ritkább vegyes hulladék szállítással elérhető a 

hulladékgyűjtési díjak szinten tartása, a drasztikus növekedés megakadályozása. 
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 A szelektív hulladékok feldolgozásának, újrahasznosításának alapfeltétele a tisztán és 

elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok megfelelő gyűjtése – a gyűjtés új 

rendszerének a kidolgozása. Ehhez feltétlenül szükséges  egy elkötelezett lakossági 

együttműködés ill. a fenti szabályokat be nem tartó háztartások szankcionálása. Erre a 

nagymértékű járulékemelkedés mellett, az új törvényi szabályozás miatt (2015-től 

egyébként is kötelező lesz a szelektív gyűjtés) és uniós irányelvekben szereplő hasznosítási 

arányok teljesítése miatt is szükség lesz a jövőben.  

 

II. Javaslatok az új hulladék begyűjtési, szállítási  

rendszer tervezéséhez: 

 

Családi házas övezetben:   

 heti 1 alkalommal házhoz menő biohulladékgyűjtés (jelenleg áprilistól-

novemberig hetente, decembertől – márciustól kéthetente történik nem 

kötelezően igénybe veendő szolgáltatásként),  

 kéthetente házhoz menő vegyes hulladékgyűjtés (jelenleg hetente a díjképzés 

alapja),  

 kéthetente házhoz menő sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés (jelenleg 

havonta, nem kötelezően igénybe veendő szolgáltatásként, vagy 15 db 

gyűjtőszigeten van lehetőség erre, ahol ürítések szükség szerint történnek),  

 havonta egy alkalommal házhoz menő használt sütőolaj gyűjtés (jelenleg 

nem kötelezően igénybe veendő szolgáltatásként a regisztrált háztartásoknál 

kéthavonta). 

 Edényzet biztosítása háztartásonként, amely a szolgáltató feladata: 1 db 

80/120 l-es vegyes hulladék-gyűjtő, 1 db 120 l-es biohulladékgyűjtő, 24 db 

sárga zsák évente, 5 l-es speciális,zárható olajgyűjtő kanna. 

Tömbházas övezetben (helyi rendeletben kijelölt házaknál): 

 heti 1 alkalommal házhoz menő vegyes hulladékgyűjtés (jelenleg hetente 

kétszer),  

 szelektív gyűjtés a tömbházaknál (jelenleg 15 db gyűjtőszigeten van lehetőség 

erre, ahol az ürítések szükség szerint történnek); 

■ a tömbházak környezetében koncentráltan kihelyezett hulladékgyűjtő 

szigetek heti ürítése, vagy 

■ külön igény esetén a tömbházakhoz kihelyezett szelektív gyűjtő edények 

kihelyezése, amennyiben hulladék-szállító járművel megközelíthető területen 

elhelyezhetőek, vagy 

■ tömbházakban lévő háztartások szabad csatlakozása a sárga zsákos szelektív 

gyűjtéshez. 

 havonta egy alkalommal házhoz menő használt sütőolaj gyűjtés (jelenleg 

nem kötelezően igénybe veendő szolgáltatásként a regisztrált háztartásoknál 

kéthavonta). 

 Edényzet biztosítása tömbházanként, amely a szolgáltató feladata: 

240/770/1100 l-es vegyes hulladék-gyűjtő (tömbházanként változó), 90 db 1100 

l-szelektív gyűjtő konténer (összes tömbházat figyelembe véve), 24 db sárga 

zsák évente (igény szerinti háztartásoknak), 5 l-es speciális,zárható olajgyűjtő 

kanna. 

Lomtalanítás: évi 1 alkalommal a város közigazgatási területén, gyűjtés frakciónként 

(jelenleg is évi 1 alkalom) 

 

4) Szállítással kapcsolatos további előírások: 
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¤ A jövőben a tömbházaknak lehetővé kell tenni a egyéni számlázásról való áttérést a 

tömbházankénti  elszámolásra, amely alapján már a ténylegesen igénybe vett edényméret 

alapján fizetnék meg a hulladék-szállítás díját. Jelenleg 1109 háztartás van tömbházakban. 

¤ A normál nyomtávú és össztömegű hulladékgyűjtő gépjárművel meg nem közelíthető 

utcákban, (összesen 162 db háztartásnál) továbbra is kisteherautóval történő házhoz menő 

zsákos gyűjtést kell biztosítani. 

¤ az új hulladékgyűjtési rendszer része különösen annak bevezetési időszakában egy állandó 

szentgotthárdi ügyfélszolgálati iroda működtetése 

 

III. Az új szilárd hulladékkezelési rendszer bevezetésének és az ehhez kapcsolódó 

új közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos kérdések; időbeli ütemezés: 

 

 

A tervezett új törvényjavaslat szerint a hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási szerződést 

legfeljebb tíz évre lesz köthető, jelenlegi szabályozás szerint, amennyiben ártalmatlanítást is 

végez a közszolgáltató (jelenleg hatályos szerződésünk is ilyen), akkor legalább tíz, 

amennyiben csak begyűjtést és szállítást, akkor pedig legfeljebb tíz évre lehetne/lehetett 

kötni a szerződést. 

Javasoljuk, hogy a új szerződés megkötésére vonatkozó közbeszerzési kiírásban írjuk elő, 

illetve bírálati szempontként is szerepeljen, hogy amennyiben egy háztartás frakciónként 

(műanyag, papír, fém stb.) gyűjti a szelektív hulladékot a szolgáltató által biztosított 

különböző színű zsákokban, akkor a megajánlott, de legalább az előírt mértékű 

díjkedvezményre lesz jogosult. Ebben az esetben például a kötelezően előírt pl. 10 %-os 

díjkedvezményre, vagy a szolgáltató ajánlatában vállalt magasabb  díjkedvezményre lenne 

jogosult az adott háztartás. 

A javasoljuk továbbá előírni a kiírásban, hogy az új rendszer bevezetése miatt, milyen 

lakossági tájékoztatásokat kell elvégeznie a szolgáltatónak. Egy-egy „központi” indító és 

záró, valamint városrészenként legalább egyegy lakossági fórumok szervezése (min. 8 db), 

írásos tájékoztatók készítése és eljuttatása minden háztartáshoz legalább kétszer (kb. 2 x 

3.000 db), illetve ennek a tájékoztatónak folyamatos megjelentetése a helyi médiában (helyi 

újság, városi televízió, honlap stb.), a háztartások szolgáltató által történő közvetlen 

megkeresése.  

  

Az új rendszer szerinti szolgáltatások jelenleg is működnek a városban csak bizonyos 

elemek igénybe vétele nem kötelező. A házhoz menő sárga zsákos szelektív gyűjtést például 

jelenleg 800 háztartás veszi igénybe a város területén. A hulladéklerakási járulék emelkedés 

miatt, amely 2013-ban is megjelenik és 2016-ban éri el a végleges mértékét pedig nincs is 

más lehetőség, mint a szelektív gyűjtés kötelezővé tétele, amely 2015-től egyébként is 

törvényi előírás lesz.  

A fentiekben körülírt új rendszer bevezetése legkorábban 2013. április 01-től kerülhetne sor.  

 

 

Feladat megnevezése megnevezése Időpont / határidő 

Új rendszer bevezetésével kapcsolatos 

alapelvek meghatározása 

2012. novemberi testületi ülés 

Az új törvény, illetve végrehajtási rendeletek 

kihirdetése függvényébe a helyi rendelet 

módosítása/első fordulós tárgyalása 

2012. decemberi testületi ülés 

Közbeszerzési eljárás megindítása  2012. december  
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Megbízási szerződés megkötése a jelenlegi 

közszolgáltatóval az új közszolgáltatási 

szerződés megkötéséig 

2012. december 31-ig 

2013. évi hulladékkezelési díjak 

meghatározása 

2012. decemberi testületi ülés 

Helyi rendelet módosítása az új törvény, 

illetve végrehajtási rendeletek kihirdetésének 

függvényében 

2013. januári testületi ülés 

Közbeszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatok bírálata, eljárást lezáró döntés 

meghozatala 

2013. február 

Szerződéskötés 2013. február 

Helyi rendelet szükség szerinti módosítása 

(nyertes ajánlat függvényében) 

2013. márciusi testületi ülés  

Új rendszer indulása 2013. április 01-től 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

Ezzel az Előterjesztéssel a célunk az volt, hogy egyrészt megismertessük a Képviselő – 

testületet az új hulladékszállkítási rendszer lehetséges elemeivel; segítséget kérjünk az 

eddigi elképzelések kibontásához; illetve elfogadását kérjük az új közbeszerzési eljárás 

időbeli ütemezését. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az új hulladék-kezelési 

rendszer bevezetésével kapcsolatos alapelvek meghatározását.  

 

H a t á r o z a t i    J a v a s l a t 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárd hulladékkezelési 

közszolgáltatás ellátása tekintetében az alábbiakat határozza meg: 

 

a) egyetért a háztartásonkénti elkülönített hulladékgyűjtési rendszer 2013. 

április 01-vel történő kötelezővé tételével / a hulladékgyűjtési rendszer 

jövőjével kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: ...; 

b) egyetért az előterjesztésben szereplő családi házakra és tömbházakra 

vonatkozó új hulladékgyűjtési és szállítási rendszer bevezetésével / a 

hulladékgyűjtési  és szállítási rendszerrel kapcsolatban az alábbiakat rendeli 

el: ... 

c) Az új közszolgáltatási szerződés időtartamát … évben határozza meg, 

amelyet szolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési kiírásban 

szerepeltetni kell. 

d) egyetért azzal, hogy a frakciónkénti „színes zsákos” szelektív gyűjtést vállaló 

háztartások díjkedvezményben részesüljenek / a frakciónkénti „színes 

zsákos” szelektív gyűjtés elismerésével kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 

...; 

e) egyetért az előterjesztésben szereplő az új rendszer bevezetésével 

kapcsolatos a szolgáltató részére előírt lakossági tájékoztatások formájával / 

az új rendszer bevezetésével kapcsolatos lakossági tájékoztatásokkal 

kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: ... 
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Határidő: 

A helyi rendelet módosítása 2012. decemberi testületi ülés, illetve 2013. januári tesületi 

ülés,  

a közbeszerzési eljárás megindítása pedig legkésőbb 2012. december 18-ig az új hulladékról 

szóló törvény, illetve végrehajtási rendeletek kihírdetésének függvényében; 

Felelős: 

Huszár Gábor polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Labritz Béla környezetvédelmi tanácsnok 

Fekete Tamás műszaki irodavzető  

 

Szentgotthárd, 2012. november 18. 

  

 Dr. Dancsecs Zsolt 

 jegyző 

 

Környezetvédelmi tanácsnok ellenjegyzése: 
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E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére. 

 

Tárgy: Beszámoló a fizető parkoló rendszer működéséről a 2012. évben. 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet 

módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

A jelen előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható beszámoló a fizető parkoló rendszert 

üzemeltető Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat részéről ezzel végződik: 

 

„A szentgotthárdi fizetőparkoló rendszer működésére vonatkozóan megfogalmazott 

javaslatok azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük a közlekedés tekintetében a város 

működőképességét, és az igényekhez, az élethez jobban alkalmazkodó fizetőparkoló 

rendszert üzemeltessen az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat.” 

 

Szentgotthárdon tehát 2012-ben is működő fizető parkoló rendszer volt, ami folyamatosan 

hozott bevételt az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező vállalatnak. A befolyt bevétel  

bruttó 8 546 495 ft ami egy ekkora vállalkozásnál mindenképpen fontos és jelentős tétel.  

Fontos, hogy a bevétel a város 100 %-os tulajdonú cégéé és az amúgy  is reálértékben egyre 

rosszabb önkormányzati finanszírozás mellett  legalább biztos forrást jelent. Amennyiben a 

létrehozott SZET Szentgotthárd kft ezt a tevékenységet a következő év folyamán majd 

esetleg átveszi, a részünkről  nagy reményekkel induló saját vállalkozásnál sem lesz 

mellékes, hogy ilyen folyamatosan bevételt termelő forrás a kft kezében legyen. 

 

Előnye a rendszernek, hogy folyamatos ráfordításigénye nincsen. 2012-ben a Vállalat 

megvásárolta azt az informatikai rendszert amivel a mai viszonyok között a legkorszerűbb 

módon jelentősebb beruházás nélkül lehet a fizetőparkolást üzemeltetni – ráadásul az idei 

informatikai beruházás magából a fizető parkoló rendszerből egy év alatt meg is térült. 

 

A választási ígéretként elhangzott fizető parkolás eltörlése helyett 2012-ben is az igen 

jelentős kedvezményt adó éves parkolóbérlet rendszert érvényesítette a képviselő – testület. 

Ez az eladott bérletek számának a növekedéséhez vezetett, a másik oldalon viszont a vállalat 

bevételét csökkentette, hiszen a kedvezmények miatt  a több megvásárolt éves bérlet után is 

kevesebb bevétel került saját vállalatunkhoz.  

Az igazgatói beszámoló ezeken túlmenő elemzést nem igényel, a beszámoló világos és 

áttekinthető.  
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A Vállalat igazgatója a fizető parkolással kapcsolatban néhány helyen módosításokat, a 

költségek egy részénél 2013-tól emelést javasol, melynek elfogadása indokolt.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a Határozati javaslat és a mellékelt rendelet 

módosítási javaslattal kapcsolatos döntés meghozatalát. A rendelettervezet mellékletében a 

módosítások piros színnel, az elmaradó (hatályok kívül kerülő) rendelkezések áthúzott 

szöveggel láthatók. 

Határozati javaslat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Beszámolót a fizető parkolási 

rendszer üzemeltetéséről 2012. 01. – 10. között elfogadja. 

 
Felelős: közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 

Szentgotthárd, 2012. november 18. 

 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú Melléklet 

.Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../….. / önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a fizetőparkolók működésének és 

igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ önkormányzati rendelet  

módosításáról. 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a , a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16 § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján –az alábbi rendeletet alkotja meg. 

 

1.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő – testületének A fizetőparkolók 

működésének és igénybevételének rendjéről szóló 11/2001. /III.29./ önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban Rendelet) 9.§ (10) bekezdése a következők szerint 

módosul:  

„(10) A parkolóbérlet kiállításáért és cseréjéért a 2.  melléklet szerinti bérletelőállításai 

díjat kell fizetni. Az elveszett vagy megsemmisült parkolóbérlet pótlása esetén az 

üzemeltető költségtérítést számít fel, melynek mértéke 1.200,-Ft/db 1.400 Ft/db.” 

2.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen  rendelet 1. melléklete lép. 

 

3.§ A rendelet 2012. január 01-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

Huszár Gábor                                                            Dr. Dancsecs Zsolt 

polgármester                                                                  jegyző 

Kihirdetve: 

 

 

 

1. melléklet  

a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 

11/2001. /III.29./ önkormányzati rendelet 2. Mellékletének módosításáról 

 

 

A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről 

 

 

A parkolási díjak mértéke 

Díjosztályok 

A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi díjosztály egyikébe kell 

sorolni: 

A/ díjosztály 
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Az 5.50 m-nél nem hosszabb és 3.500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és 

rendszámos motorkerékpárok. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és 

kisteherautók, lakóautók, stb.) 

 

B/ díjosztály 
Egyéb 5.50 m-nél vagy 3.500 kg összsúlyt meghaladó járművek. 

I. Alapdíjak óránként: 

 
Díjövezet A/ díjosztály B/ díjosztály 

I. (piros) díjövezet 230,-Ft/óra 

240 Ft/óra 

690,- Ft/óra 

720 Ft/óra 

II. (zöld) díjövezet 190,- Ft/óra 

200 Ft/óra 

570,- Ft/óra 

600 Ft/óra 

A minimális díjtétel összege az “A” díjosztályban 50,- Ft, a “B” díjosztályban 140,-Ft. 

Járműszerelvény a  fizető parkolókat várakozás céljából nem veheti igénybe. 

 

II. Napijegyek árai:  

Díjövezet A/ díjosztály 

I. (piros) díjövezet 1150,- Ft/óra 

1200 Ft/óra 

II. (zöld) díjövezet 950,- Ft/óra 

1000 Ft/óra 

 

III./A. Éves bérletek árai: 

 

I. (piros) díjövezet:    30.000,-Ft→ 31.800 Ft 

II.(zöld) díjövezet:     24.000,-Ft→ 25.800 Ft 

 

Kedvezmények: 

Teljes áru lakossági bérlet:                   50 % 

Kedvezményes közületi bérlet:             50% 
29

Kedvezményes lakossági bérlet esetén 88%, melyre a  bérlet előállítási költséget nem 

kell megfizetni.  

 

III/B. 30  napos  bérletek  árai: 

 
Díjövezet Teljes ár 

Összes parkolóban 5.000,- Ft/30 naptári nap 

5.300,- Ft/30 naptári nap 

II. (zöld) díjövezetben 4.000,- Ft/30 naptári nap 

4.300,- Ft/30 naptári nap  

 

Engedmény: 180 naptári napi bérlet egy összegben való megfizetése esetén a fizetendő 

árból 20 %.  

Valamennyi bérlet előállítási költsége: 600,-Ft/db.→700 Ft/db 

Bérlet és napijegy csak az A/díjosztályba tartozó járművekre váltható. 

IV. A kizárólagos használati jog éves díjai: 
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Díjövezet  

I. (piros) díjövezetben 120.000,- Ft/év/parkolóhely 

II. (zöld) díjövezetben 80.000,- Ft/év/parkolóhely 

Lakossági kedvezmény: A teljes ár 50%-a a fizetendő ár. 

Engedmény:  

2 db. vásárlása esetén 15%, 3-5 db vásárlása esetén 30 %, 5 db-nál több megvásárlása esetén 

50 %. 

V. Pótdíj mértéke: 

- a pótdíj mértéke a bírságolás napján történő befizetés esetén az 1 órai várakozási díj 6-

szorosa 

- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 

12-szerese; 

-a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli fizetés esetén az 1 órai várakozási díj 40-

szerese 

Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, a parkolási közszolgáltatást végző 

szerv a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának 

időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles a jármű üzemben tartója 

részére postai küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldeni. 

A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. 

 

VI. Bemutatási díj: 700,- Ft.→800 Ft 

 

VII. A díjak és az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák, a bérlet előállításának 

költsége nélkül.”  

 

 

Indokolás a Tervezet 1.-2.§-ához: 
A bérletek a szolgáltató által kért emelést tartalmazzál figyelembe véve azt, hogy azok 

árának egységesnek kell lennie, mivel a szolgáltatás, amit cserébe igénybe vesznek ugyanaz, 

függetlenül attól, hogy lakossági vagy közületi bérletről van-e szó, illetve hogy az autós hol 

fizeti a gépjárműadót. A bérletek árának meghatározásánál csak pozitív diszkriminációt 

lehet alkalmazni, azaz különböző jogcímen különböző kedvezmények vehetők igénybe. 

Ezért van az a megoldás, hogy  pl. természetes személy bérletének ára 50 %-a a vállalkozói 

bérletárnak, illetve aki hosszabb időszakra vesz bérletet, nagyobb kedvezményt kap, illetve 

magánszemély, ha Szentgotthárdra fizeti a súlyadót, jogosult 2013-ban is 88 %-os lakossági 

kedvezményes parkoló bérletre, stb.). A melléklet mindezekre tekintettel van. 
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ÖNKORMÁNYZATI  Iktatószám: 126/2012. 

KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT Ügyintéző: Vass József 

SZENTGOTTHÁRD Tárgy: beszámoló a fizető parkolási 

Füzesi út 8. rendszer üzemeltetéséről 

Tel: 94-554-459, Fax: 94-554-460 2012. 01-10. hónap 
 

Polgármesteri Hivatal 

Szentgotthárd 

Széll K.tér 11. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

Jegyző Úr részére 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

Az alábbiakban megküldjük a szentgotthárdi fizető parkoló rendszer üzemeltetéséről szóló 

beszámolót a 2012. 01-10. hónapig terjedő időszakról, és javaslatot teszünk a fizetőparkolók 

működésének rendjéről szóló, többször módosított 11/2001.(III. 29.) sz. önkormányzati 

rendeletet módosítására. 

 

1. Beszámoló a fizető parkoló rendszer üzemeltetéséről 2012. 01-10. hónap. 

 

A fizetőparkoló rendszer üzemeltetésének 2011-2012. évek 1-10. havi mutatóit az 1. és 2. 

sz. melléklet mutatja be mennyiségben és értékben. A táblázatokból látható, hogy 2012. év 

1-10. hónapban az értékesített bérletek 94 %-át a kedvezményes lakossági bérletek 
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értékesítése (996 db) adta. Ugyanez az arány 2011. év azonos időszakában 93 % (873 db) 

volt. Az összes értékesített bérlet száma a 2011. évi 1-10. havi 938 db-ról 2012. év azonos 

időszakában 1057 db-ra nőtt. Az értékesített kedvezményes lakossági bérletek száma 

2012-ben 14 %-kal nőtt, a kedvezményes lakossági bérletek árának 2010. évhez képest 

59,2 %-os csökkenése miatt az ebből befolyt árbevétel csak a 2010. évi szintet érte el. 

Ugyanakkor ezen bérletek ingyenes előállítása 598 eFt bevételkiesést okozott a 

vállalatnak. Az egyéb, nem kedvezményes bérletek értékesítése az előzőekhez képest 

mindkét évben elenyésző, összesen 37 és 33 db volt. 

A kizárólagos használati jog értékesítése a 2011. évhez képest nőtt, ennek bruttó árbevétele 

138 eFt-ról 2012-re 400 eFt-ra nőtt. 

A parkolójegyek értékesítésénél, ha 1 db jegyet 1 órai parkolásnak veszünk, akkor 2011. 1-

10. hónapban 21.666 órának megfelelő parkolójegyet váltottak az autósok, míg 2012. év 

ugyanezen időszakában 19.670 órának megfelelőt. A darabszám 9,2 %-os csökkenése 

mellett az ebből befolyó bruttó árbevétel gyakorlatilag változatlan. A vásárolt parkolójegyek 

számának csökkenése elsősorban a vásárolt kedvezményes bérletek számának 

növekedésével függ össze. 

A pótdíjak befizetése 2011. év 1-10. hónapjához képest 2,6 %-kal 20 eFt-tal nőtt. 

2012. januárjában fejlesztettük a parkolási rendszer informatikai hátterét: új parkolási 

program, számítógép, monitor, 2 db PDA a hozzájuk tartozó akkumulátorokkal és töltővel 

került megvásárlására összesen 1.132 eFt+ÁFA értékben. Ennek is köszönhető az 

értékesített parkoló bérletek számának növekedése és az, hogy az előző évhez képest a 

parkolási árbevétel bruttó 1.363 eFt-tal nőtt. Mindez azt jelenti, hogy 74 eFt híján 

kevesebb, mint egy év alatt megtérült a beruházás értéke. 

2. Javaslat a parkolási rendelet módosítására 
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A fizetőparkoló rendszer bevezetésének elsősorban forgalomtechnikai okai voltak: meg 

kellett akadályozni, hogy a „gondatlan” parkolás miatt beduguljon a forgalom a 

belvárosban, ugyanakkor célszerű figyelembe venni a gépjármű-tulajdonosok érdekeit is. A 

fizetőparkoló rendszer üzemeltetése jelentős költségekkel jár, ezért az üzemeltető 

érdekeinek is meg kell jelenniük. Ezen hármas célt szolgálják az alábbi javaslatok. 

 

A díjemelés mértékének meghatározásakor a következő szempontok lettek figyelembe véve: 

- a 2010. évi infláció mértéke 4,9 % volt (2010. évben nem volt parkolójegy-áremelés) 

- a 2011. évi infláció mértéke 3,9 % 

- a 2012. évi infláció várható mértéke 5-6 % 

- a 2012. évi 2 %-os ÁFA-kulcs növekedés 1,3 %-kal, 116 ezer Ft-tal csökkentette a nettó 

árbevételt, mivel a parkolási díjak (jegy- és bérletárak) bruttó áron kerülnek meg-

határozásra 

A fentieket figyelembe véve a parkoló bérleteknél 6, ill. 7,5 %-os, a parkolójegyeknél 

átlagosan 4,5 %-os áremelést javasol az ÖKV. 

2.1. Alapdíj óránként 

 A díjosztály Ft/ó B díjosztály Ft/ó 

 Régi ár  Új ár Régi ár Új ár 

I. (piros) díjövezet 230 240 690 720 

II. (zöld) díjövezet 190 200 570 600 

A minimális díjtétel javasolt változtatása: 

 az „A” díjosztályban 50 Ft-ról 60 Ft-ra 

 a „B” díjosztályban 140 Ft-ról 150 Ft-ra 
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2.2. Napijegyek 

 A díjosztály 

 Régi ár Új ár 

I. (piros) díjövezet 1.150 Ft 1.200 Ft 

II.(zöld) díjövezet 950 Ft 1.000 Ft 

 

A fenti árképzés alapelve egyrészt az, hogy a „B díjosztály” (5 m-nél hosszabb vagy 3500 

kg összsúlyt meghaladó járművek) díjtételei háromszorosak az ennél kisebb járművekéhez 

képest, másrészt a napijegyet váltók 5 órai parkolási díjért 10 órán keresztül parkolhatnak. 

A áremelési javaslat oka az, hogy ezzel kényszerítsük az autósokat a parkolók mielőbbi 

felszabadítására. 

2.3. Bérletrendszer 

A bérletrendszer fogalmát javasoljuk változatlanul hagyni. 

2.4. Bérletárak 

A bérletek árképzésénél alapelv, hogy a bérletek árának egységesnek kell lennie, mivel 

a szolgáltatás, amit cserébe igénybe vesz az autós ugyanaz, függetlenül attól, hogy 

lakossági vagy közületi bérletről van-e szó, illetve hogy az autós Szentgotthárdon vagy 

más önkormányzatnál fizeti-e a súlyadót. A bérletek árának meghatározásánál csak 

pozitív diszkriminációt lehet alkalmazni, azaz különböző jogcímen különböző 

kedvezmények vehetők igénybe (pl. természetes személy bérletének ára 50 %-a a 

vállalkozói bérletárnak, aki hosszabb időszakra vesz bérletet, nagyobb kedvezményt 

kap, magánszemély, ha Szentgotthárdra fizeti a súlyadót, jogosult 2013-ban is 88 %-os 

lakossági kedvezményes parkoló bérletre, stb.). 
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E fenti árképzési elvnek megfelelően a parkolási rendelet 2. sz. mellékletének III/A. és 

III/B. pontját a következők szerint javaslom módosítani: 

III/A. Éves bérletek árai: 

 Régi ár Új ár 

I. (piros) díjövezet: 30.000 Ft 31.800 Ft 

II. (zöld) díjövezet: 24.000 Ft 25.800 Ft 

Kedvezmények: 

A kedvezmények mértékét javasoljuk változatlanul hagyni a következő kivétellel: a 

kedvezmény mértéke a kedvezményes lakossági bérlet esetén továbbra is 88%, melyre 

a bérlet előállítási költségét is meg kell fizetni. 

III/B. 30 napos bérletek árai: 

 

Díjövezet Régi ár Új ár  

Összes parkolóban 5.000 Ft/30 naptári nap 5.300 Ft/30 naptári nap 

II. (zöld) díjövezetben 4.000 Ft/30 naptári nap 4.300 Ft/30 naptári nap 

A fenti módosítások számszerűsítése éves bérletek esetén a következő: 

 Teljes árú Teljes árú la- Kedvezményes Kedvezményes 

PIROS ZÓNA bérlet kossági bérlet közületi bérlet lakossági bérlet 

Ára 31.800 Ft 31.800 Ft 31.800 Ft 31.800 Ft 

Kedvezmény 2013. 0 % 50 % 50 % 88 % 

2013. évi ár 31.800 Ft 15.900 Ft 15.900 Ft 3.800 Ft 

Kedvezmény 2012. 0 % 50 % 50 % 88 % 
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2012. évi ár 30.000 Ft 15.000 Ft 15.000 Ft 3.600 Ft 

 

 Teljes árú Teljes árú la- Kedvezményes Kedvezményes 

ZÖLD ZÓNA bérlet kossági bérlet közületi bérlet lakossági bérlet 

Ára 25.800 Ft 25.800 Ft 25.800 Ft 25.800 Ft 

Kedvezmény 2013. 0 % 50 % 50 % 88 % 

2013. évi ár 25.800 Ft 12.900 Ft 12.900 Ft 3.100 Ft 

Kedvezmény 2012. 0 % 50 % 50 % 88 % 

2012. évi ár 24.000 Ft 12.000 Ft 12.000 Ft 2.880 Ft 

Az árak nem tartalmazzák a bérlet előállításának költségét (bruttó 700 Ft). 

A bérletek esetében az áremelést egyrészt a várható infláció indokolja, másrészt 

miután a parkolás időtartama nincs korlátozva, gyakori, hogy a bérletesek egész nap 

elfoglalják a parkolni és fizetni szándékozók elől a parkolóhelyeket. 

2.5. Kizárólagos használati jog díjai és igénybevétele 

A kizárólagos használati jog igénybevételének árát és az ehhez kacsolódó 

kedvezményeket javasoljuk változatlanul hagyni.  

2.6. Bérlet előállítási költsége 

A bérlet előállítási költségének megtérítését – miután az ára 3 éve változatlan -

javasoljuk 600 Ft/db-ról 700 Ft/db-ra emelni. 

Javasoljuk, hogy a kedvezményes lakossági bérletet vásárlók is fizessék meg a bérlet 

előállítási költségét! 
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A elveszett v. megsemmisült parkolóbérlet pótlásának költségét 1.200 Ft/db-ról 1.400 

Ft/db-ra javasoljuk emelni (a rendelet 9.§ (10) bek.). 

2.7. Bemutatási díj 

A „Bemutatási díj” összegét javasoljuk 700 Ft-ról 800 Ft-ra javasoljuk növelni. 

2.9. Türelmi idő 

A türelmi idő fogalmát és alkalmazásának módját javasoljuk változatlanul hagyni. 

2.10. Parkolási pótdíj 

A parkolási pótdíj mértékét javasoljuk változatlanul hagyni. 

3. Összefoglalás 

A szentgotthárdi fizetőparkoló rendszer működésére vonatkozóan megfogalmazott 

javaslatok azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük a közlekedés tekintetében a város 

működőképességét, és az igényekhez, az élethez jobban alkalmazkodó fizetőparkoló 

rendszert üzemeltessen az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat. 

Szentgotthárd, 2012. november 14. 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

Vass József 

Igazgató 
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1. sz. melléklet 

Kimutatás a fizető parkolórendszer üzemeltetéséről értékben, mennyiségekben 2011. 1-10. hónap 

 

Parkolóbérletek értékesítése (bruttó, ÁFÁ-val növelt áron és értéken)       

              

Megnevezés 
Kedvezményes  Teljes árú (havi) 

Teljes árú  
(féléves) Teljes árú  (éves) Kizárólag.haszn.jog Csere 

ÖSSZ. 

Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  
gk. 

elad. elveszett 

                            

Br. egységár 
(Ft)P 2 940 14 700 2 450 4 900 11 760 23 520 14 700 29 400 60 000 120 000 600 1 200 - 

Z 2 280 11 400 1 900 3 800 9 120 18 240 11 400 22 800 40 000 80 000 600 1 200 - 

                            

Mennyiség 
(db)  P 861 27 10 3 2 0 11 3 0 0 21 15 917 

Z 12 1 2 0 2 0 4 0 0 8 0 0 21 

Br. árbevétel 
(Ft) 2 558 700 408 300 43 000 14 700 41 760 0 207 300 88 200 0 138 000 12 600 18 000 

3 530 
560 

              

Parkolójegy, chipkártya értékesítés és parkolási pótdíjbevétel (bruttó, ÁFÁ-val növelt áron és értéken)   
              

Megnevezés Bemuta-
tási díj 

Bérletki-
áll. ktge  

 
Megnevezés Br. ár-

bev.(Ft) 
Egységár 
(Ft/óra) 

Menny. 
(óra, 
db) 

     

      

                      

Br. egységár 
(Ft)P 700 600  Piros zóna 

2 771 
830 210 13 199      
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Z 700 600                 

       Zöld zóna 
1 439 

440 170 8 467      

Mennyiség 
(db)  P 18 56                 

Z 0 9  Chipkártya ért. (db) 0 4 000 0      

Br. árbevétel 
(Ft) 12 600 39 000                 

    Parkolási pótdíj 753 065 - -      

    Összesen 
4 964 

335 - -      

 P = piros zóna            

 Z = zöld zóna  

Bruttó bevétel összesen 
(Ft): 8 546 495      
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2. sz. melléklet 

Kimutatás a fizető parkolórendszer üzemeltetéséről értékben, mennyiségekben 2012. 1-10. hónap 

 

Parkolóbérletek értékesítése (bruttó, ÁFÁ-val növelt áron és értéken)       
              

Megnevezés 
Kedvezményes  Teljes árú (havi) 

Teljes árú  
(féléves) Teljes árú  (éves) Kizárólag.haszn.jog Csere 

ÖSSZ. 

Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  Lakosság  Közület  
gk. 

elad. elveszett 

                            

Br. egységár 
(Ft)P 3 600 15 000 2 500 5 000 12 000 24 000 15 000 30 000 60 000 120 000 600 1 200 - 

Z 2 880 12 000 2 000 4 000 9 600 19 200 12 000 24 000 40 000 80 000 600 1 200 - 

                            

Mennyiség 
(db)  P 989 27 7 0 5 0 16 3 0 0 40 15 1 047 

Z 7 1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

Br. árbevétel 
(Ft) 3 580 560 417 000 21 500 0 60 000 0 240 000 90 000 0 400 000 24 000 18 000 

4 851 
060 

              

Parkolójegy, chipkártya értékesítés és parkolási pótdíjbevétel (bruttó, ÁFÁ-val növelt áron és értéken)   
              

Megnevezés Bemuta-
tási díj 

Bérletki-
áll. ktge  

 
Megnevezés Br. ár-

bev.(Ft) 
Egységár 
(Ft/óra) 

Menny. 
(óra, 
db) 
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Br. egységár 
(Ft)P 700 600  Piros zóna 

2 884 
220 230 12 540      

Z 700 600                 

       Zöld zóna 
1 354 

590 190 7 129      

Mennyiség 
(db)  P 14 58                 

Z 0 3  Chipkártya ért. (db) 0 4 000 0      

Br. árbevétel 
(Ft) 9 800 36 600                 

    Parkolási pótdíj 773 019 - -      

    Összesen 
5 011 

829 - -      

 P = piros zóna            

 Z = zöld zóna  
Bruttó bevétel összesen 

(Ft): 9 909 289      

 

 

 


