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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Kistérségi Társulás átalakulása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK, LEHETŐSÉGEK 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései közül a IV. fejezet a helyi 

önkormányzatok társulásaira vonatkozó új szabályozást tartalmazza. A Mötv. rendelkezései 

szerint 2013. január 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. A 

Mötv. átmeneti rendelkezései közül a 146. § (1) bekezdés értelmében a 2013. január 1. előtt 

megkötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell 

vizsgálniuk, és Mötv. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell módosítaniuk a törvény 

hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz 2013. június 30-ig. 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi XCVI. törvény 

ugyan hatályát vesztette 2012. év végén, a többcélú társulások nem szűntek meg 

„automatikusan”, a törvény erejénél fogva. A szabad társulás alkotmányos alapelve 

(Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) pont) alapján az önkormányzati társulások a felülvizsgált és 

szükség szerint módosított, addigi társulási megállapodásuk, valamint szervezeti és működési 

szabályzatuk szerint működhetnek tovább. A módosított társulási megállapodásnak 

ugyanakkor meg kell felelnie a Mötv. 93. § tartalmi követelményeknek.  

  

A többcélú kistérségi társulások jelenleg is a törzskönyvi nyilvántartás alanyai. A 

társulási megállapodás módosításával tovább működő önkormányzati társulások esetében a 

jogutódlás szóba sem jön, mivel jogutódlás csak megszűnéssel járó átalakulás esetében 

van – esetünkben azonban az „átalakulás” nem megszüntetés, emiatt a módosításra kerülő 

társulási megállapodásban a jogutódlás kérdéséről sem kell rendelkezni. 

 

A jelenlegi többcélú kistérségi társulás jogi személyiségű, az Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásában szerepel, rendelkezik bankszámlával. Annak, hogy a jelenlegi társulást 

megszüntessük és egy új társulást vagy az egyes feladatokra külön-külön társulásokat 

hozzunk létre, nem látjuk értelmét, hiszen: 

1. ha több jogi személyiségű társulás jön létre az ellátandó feladatok szétdarabolódnak, 

jelentősen megnő az adminisztrációs teher, bonyolultabbá és nehézkesebbé válik a 

működés. (pl. nem lesz elég, hogy a polgármestereket egyszer sikerüljön az egy 

társulás havi ülésére összehívni, hanem ezt társulásonként külön kell megtenni – 

annyiszor, ahány társulás létrejön, stb.) 

 egyszerűbb egy társulási ülésen több feladathoz kapcsolódó napirendet tárgyalni, 

mint több társulási ülésre eljárva kevesebb napirendet tárgyalni,  

 a humánerőforrás szükségletet egyszerűbb egy több feladatot ellátó szervezetnél 

meghatározni és azt hatékonyabban működtetni, 

 nem kell most elszámolni a megszűnő többcélú társulás vagyonával (pl: 

iskolabusz, támogató szolgálatos kisbusz, hivatali gépjármű, pályázati 

beruházások – vagyis azok tovább szolgálhatják a feladatellátást.)  
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 több intézmény egy társulásban való közös fenntartása folytatódhat (köznevelési, 

szociális, gyermekjóléti) 

2. a különféle pályázatokon elnyert támogatások fenntartási időszaka még nem járt le, a 

támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek a jelenlegi többcélú társulást 

terhelik, többnyire a kamatokkal történő visszafizetés terhe mellett – ezért pedig a 

társult önkormányzatoknak kellene helyt állniuk. 

 

A 2013. január 01. napján hatályba lépő Mötv. rendelkezései – hasonlóan az eddigi 

szabályozáshoz – ugyanúgy lehetőséget biztosítanak arra, hogy az önkormányzati társulások 

intézmény(eke)t tartsanak fenn: „90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, 

gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi 

vezetőiket.” 

 

Az új szabályozással a nálunk működtetett munkaszervezeti forma is tökéletesen egybevág: a 

munkaszervezet ezután csak polgármesteri hivatalon belül működhet és a munkavállalók 

foglalkoztatási jogviszonya csak közszolgálati jogviszony lehet. „95. § .(4) A társulási tanács 

munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő 

megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.” 

 

A társulási megállapodások törvény által előírt – főleg a szervezeti kereteket érintő – 

módosulása természetesen azzal is járhat, hogy pl. valamelyik tag ki szeretne lépni a 

társulásból, vagy csatlakozni kíván hozzá, ilyen esetben a hatályos jogszabály rendelkezései 

szerint kell eljárni. A Mötv. 89. § (1) értelmében a társuláshoz csatlakozni naptári év első, 

abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás 

másként nem rendelkezik. A korábbi jogszabályi előírásokhoz hasonlóan a 2013. január 1-vel 

hatályba lépett Mötv. 89. §-a meghatározza, hogy hat hónappal korábban köteles a képviselő-

testület a kiválási szándékot bejelenteni a társulás többi tagjának, ezt követően van lehetősége 

a kiválásra. Amennyiben a kiválási szándékot nem közölte a megfelelő időben, a kiválásra 

már nem lesz lehetősége. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetben a társulás tagjainak összetétele 

csak úgy változtatható meg, ha a Mötv. 91. § rendelkezéseinek megfelelően a társulást a tagok 

megszüntetik, majd a megváltozott önkormányzati tagokkal újra alakítják, szükség szerint 

megjelölve a jogutódlás tényét. A társulási megállapodás felmondásánál természetesen 

figyelembe kell venni, hogy van-e társulás irányítása alatt költségvetési szerv. Mivel a mi 

kistérségi társulásunk tevékenysége olyan szerteágazó, illetve számos intézményt is fenntart, 

az év közbeni megszüntetés a gyakorlatban egyébként is kivitelezhetetlen lenne. Amennyiben 

tehát valamelyik település a Társulásból való kiválás mellett döntene, azt 2013. december 31. 

nappal teheti meg, de erről már most szükséges döntést hoznia – párhuzamosan azzal, hogy a 

Társulási Megállapodás jelen előterjesztés szerinti módosítását a kilépő önkormányzatnak is - 

a december 31. időpontig terjedő időszakra - jóvá kell hagyni. Ehhez fontos tudni, hogy a 

feladat-ellátási kötelezettség a kilépés időpontjától értelemszerűen az önkormányzatot terheli. 

 

 

II. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, FINANSZÍROZÁS: 

 

A közös feladatellátás költségvetési ösztönzésének normatív formája 2013. januárjától 

megszűnt: a társulásos feladatellátást az önkormányzatok a saját bevételeik terhére, arányos 

hozzájárulással kell megoldják. Az önkormányzati (társulási) finanszírozási rendszer 

feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, nem tartalmaz külön társulási normatívát. Néhány 

területeken ugyanakkor a továbbiakban is támogatja / ösztönzi a közös, társulási 
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feladatellátást, hiszen Társulásban ellátott egyes feladatok normatív összegét növelte (pl.: a 

házi segítségnyújtás esetében az „alaptámogatás” 130%-át lehet megkapni társulási 

feladatellátás esetén.) 

 

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságának tájékoztatása alapján a továbbiakban: 

 a jogi személyiségű társulások esetében a gazdálkodási feladatokat a székhely 

önkormányzat hivatala látja el – ebben tehát nem lesz változás az eddigiekhez képest, 

hiszen eddig is a szentgotthárdi hivatal, mint a Társulás munkaszervezete látta el ezt a 

feladatot, 

 az Áht. 84. § és Ávr.  115-116 § értelmében a Társulás ezt követően is vezethet önálló 

fizetési számlát, hiszen minden törzskönyvi alanynak kötelező önálló fizetési számlát 

nyitni, 

 a továbbiakban is külön beszámolót kell készítenie a Társulásnak, az adatai nem 

épülnek be a gesztor önkormányzat, vagyis a szentgotthárdi önkormányzat 

beszámolójába.  Külön pénzügyi körzet kódot is kap, ugyanúgy, mint az eddigi 

többcélú társulás, 

 a Társulás által ellátott feladatok után a normatív állami támogatást már nem 

közvetlenül a Társulás, hanem a gesztorönkormányzat, vagyis Szentgotthárd 

Város Önkormányzata igényelheti meg, ő is számol el vele – a támogatást átadott 

pénzeszközként kezeli a Társulás. 

 

 

III. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 

A Társulási Tanács és a tagönkormányzatok képviselő-testületei már 2012. novemberében 

külön előterjesztésben foglalkoztak a Társulás jövőjével. A Társulásunk akkori formája is már 

alapvetően megfelelt az aktuális jogszabályi változások követelményeinek, a szükséges 

változtatásokat, módosításokat pedig már 2012. decemberében jóváhagyták a képviselő-

testületek. Az akkori bizonytalanságok miatt a Társulási Megállapodás néhány olyan 

rendelkezését azonban akkor még nem változtattuk meg, amelyről tudni lehetett ugyan, hogy 

ugyan változni fognak, de a kapcsolódó jogszabályok még nem álltak rendelkezésre – lásd: 

pedagógiai szakszolgálatok sorsa, mozgókönyvtári feladatellátás, stb. Azóta ezek 

feltételrendszere tisztázódott, így a Társulási Megállapodást ezekkel módosítani lehet. 

 

Úgy gondoljuk, hogy a Társulás nevét több szempontból is célszerű lenne megváltoztatni, 

javaslatunk alapján 2013. július 01. időponttól „Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás”-ra. Amennyiben a Mötv.-ben előírt társulási megállapodás felülvizsgálat során a 

többcélú kistérségi társulás megnevezése változik, az általa irányított  a költségvetési szerv 

alapító okiratának módosítása is szükségessé válik, vagyis: célszerű a társulási 

megállapodás módosításával egyidejűleg dönteni és elfogadni az intézményeink alapító 

okiratának módosítását is, ügyelve arra, hogy annak hatályba lépése igazodjon a társulás 

nevének hatályba lépéséhez. A SZEOB, a Gondozási Központ és a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának párhuzamos módosítása is szükséges az érintett 

alapító önkormányzatok által (Szentgotthárd, Magyarlak, Csörötnek, Rönök, Gasztony).  

 

Mivel a társulási megállapodás módosítása miatt a törzskönyvi nyilvántartás felé változás-

bejelentési kérelem is benyújtására kerül sor, és a változás bejegyzése vagy a törzskönyvi 

nyilvántartásba bejegyzés napja, vagy a kérelemben megjelölt, a beadáshoz képest későbbi 

időpont lehet, azaz nincs lehetőség „visszafelé” bejegyzésre, a Társulási Megállapodást 
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módosító képviselő-testületi határozat meghozatalára mielőbb szükség van. (A Kincstár 

ügyintézési ideje: 15 nap, hiánypótlásra 20 nap adható.) 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását és ezzel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodását 2013. július 01. hatálybalépéssel, az Előterjesztés 1. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. május 19. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

Hatályos: 2013. július 01. időponttól 

 

1.) A Társulás neve és a Társulási Megállapodás elnevezése a következőkre változik: 

  

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodása 

 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása 

 

2.) A Társulási Megállapodás bevezetése a következőkre változik: 

  

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
A szentgotthárdi kistérség önkormányzatai a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv. rendelkezései alapján – 

a kistérség lakóinak az önkormányzati 

közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való 

hozzájutása, a mind magasabb ellátás és 

szolgáltatás biztosítása, az önkormányzatok 

rendelkezésére álló források minél teljesebb, 

célszerűbb és optimálisabb felhasználása, 

valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú 

biztosítása érdekében - képviselő-testületeik 

döntése alapján, az önkormányzati 

egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös 

előnyök és arányos teherviselés alapján, társulást 

működtetnek. 

 

Az alábbi önkormányzatok a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 

rendelkezései alapján – a településen élő lakóinak 

az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél 

teljesebb körben való hozzájutása, a mind 

magasabb ellátás és szolgáltatás biztosítása, az 

önkormányzatok rendelkezésére álló források 

minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb 

felhasználása, valamint az önkormányzati 

együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében 

- képviselő-testületeik döntése alapján, az 

önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben 

tartásával, kölcsönös előnyök és arányos 

teherviselés alapján, társulást működtetnek. 

 

 

3.) A Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK első 

bekezdésének megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
Az alább felsorolt települési önkormányzatok 

önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú 

kistérségi társulást, (továbbiakban: Társulás) 

hoznak létre, a kistérség területének összehangolt 

fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, 

programok, pályázatok készítésére, 

megvalósítására); kistérségi közszolgáltatások 

biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, 

intézmények fenntartására, valamint a 

településfejlesztés összehangolására.  

 

 

Az alább felsorolt települési önkormányzatok 

önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulást, (továbbiakban: Társulás) 

hoznak létre, az önkormányzati társulás területének 

összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési 

tervek, programok, pályázatok készítésére, 

megvalósítására); térségi közszolgáltatások 

biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, 

intézmények fenntartására, valamint a 

településfejlesztés összehangolására. 

 

4.) A Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. pontjának 

megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
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A Társulás neve: Szentgotthárd Város és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás 

A Társulás neve: Szentgotthárd Város és Térsége 

Önkormányzati Társulás 

 

5.) A Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7. pontjának 

megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
A Társulást a Társulás elnöke, akadályoztatása 

esetén az elnök által meghatározott helyettesítési 

rend alapján az elnökhelyettesek képviselik. 

A Társulást a Társulás elnöke, akadályoztatása 

esetén az elnök által meghatározott helyettesítési 

rend alapján az alelnökök képviselik. 

 

6.) A Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9. d) pontjának 

megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
d) A mikro-körzeti társulás működésének 

szabályait, s az általa ellátott feladatokat a 

résztvevők külön megállapodásban 

szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó 

társulás a többcélú társulási rendszer része. 

 

d) A mikro-körzeti társulás működésének 

szabályait, s az általa ellátott feladatokat a 

résztvevők külön megállapodásban 

szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó 

társulás az önkormányzati társulási rendszer 

része. 

 

 

7.) A Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. pontjának 

2. pontja kikerül a megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
2. pedagógiai szakszolgálati feladatok: 

- nevelési tanácsadás 

- logopédiai ellátás 

      

Az önkormányzati köznevelési feladatellátáson 

belül a vállalt pedagógiai szakszolgálatok 

ellátásában valamennyi, a kistérséghez tartozó 

önkormányzat részt vállal. 

- 

 

 

8.) A Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. pontjának 

6. pontjának megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
6. közművelődési, azon belül mozgókönyvtári 

szolgáltatás 

 

6. közművelődési 

 

 

9.) A Társulási Megállapodás II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. pontjának 

11. pontjának megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
11. valamint a kistérség ügyintézésének 

fejlesztéséből adódó feladatok,  

12. valamint az önkormányzati társulás 

ügyintézésének fejlesztéséből adódó 

feladatok,  
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10.) A Társulási Megállapodás III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI III/A. 

A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás-szervező feladata 1. pontjának 

harmadik felsorolásának megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
- vizsgálja, hogy más kistérségekkel történő 

együttműködésnek milyen lehetséges eljárása 

és módozata lehet, illetve az ilyen irányú 

alternatíva elemzését előnyeivel és 

hátrányaival együtt, 

 

 

- vizsgálja, hogy más települési 

önkormányzatokkal történő 

együttműködésnek milyen lehetséges 

eljárása és módozata lehet, illetve az ilyen 

irányú alternatíva elemzését előnyeivel és 

hátrányaival együtt, 

 

11.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Területfejlesztési feladatok 

első sora a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
A többcélú kistérségi társulás területfejlesztési 

feladatkörében összehangolja a statisztikai térség 

önkormányzatainak, illetve az önkormányzatok 

társulásainak fejlesztési elképzeléseit. 

 

Az önkormányzati társulás területfejlesztési 

feladatkörében összehangolja a térség 

önkormányzatainak, illetve az önkormányzatok 

társulásainak fejlesztési elképzeléseit. 

 

12.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Területfejlesztési feladatok 1-

2-3-4-5-7-8-10-11-12-13-14 pontjai a következők szerint változik:  

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
 

 

1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, 

gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait, 

azok változásait. 

 

2. Kidolgozza és elfogadja a kistérség 

területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési 

stratégiai és operatív programját, ellenőrzi az 

abban foglaltak megvalósítását. 

 

3. A kistérségi területfejlesztési program 

figyelembevételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és 

megyei pályázatokra az illetékességi 

területéről benyújtott támogatási kérelmekkel 

kapcsolatban. 

 

4. Megállapodást köthet a helyi 

önkormányzatokkal, az önkormányzati 

társulásokkal, a megyei területfejlesztési 

tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal, a 

saját kistérségi fejlesztési programjai 

finanszírozására és megvalósítására.  

 

5. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve 

regionális és országos fejlesztési 

koncepciókról, programokról, különösen 

azoknak a kistérség területét érintő 

 

 

1. Vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, 

gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait, 

azok változásait. 

 

2. Kidolgozza és elfogadja a térség 

területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési 

stratégiai és operatív programját, ellenőrzi az 

abban foglaltak megvalósítását. 

 

3. A térségi területfejlesztési program 

figyelembevételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és 

megyei pályázatokra az illetékességi 

területéről benyújtott támogatási kérelmekkel 

kapcsolatban. 

 

4. Megállapodást köthet a helyi 

önkormányzatokkal és más szervezetekkel a 

saját fejlesztési programjai finanszírozására és 

megvalósítására.  

 

 

 

5. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve 

regionális és országos fejlesztési 

koncepciókról, programokról, különösen 

azoknak a térség területét érintő intézkedéseit 
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intézkedéseit illetően. 

 

7. Közreműködik a kistérségben kialakult 

társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében.  

 

8. Forrásokat gyűjt a kistérségi társulás 

működtetéséhez és a fejlesztési programok 

megvalósításához, pályázatot nyújthat be a 

kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó 

források igényléséhez. 

 

 

10. Képviseli a kistérséget más, 

területfejlesztési döntések meghozatalára 

hatáskörrel rendelkező szervezetek előtt. 

 

11. Koordinálja a kistérségben működő 

társulások és más – a területfejlesztésben 

érdekelt – szervezetek együttműködését, 

együttműködik az állami és civil 

szervezetekkel. 

 

12. A kistérségben összegyűjti és további 

előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági 

és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési 

programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit.  

 

13. Folyamatos kapcsolatot tart a megyei 

területfejlesztési tanács 

munkaszervezetével, a regionális 

fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben 

működő közigazgatási szervekkel, 

intézményekkel a fejlesztési szükségletek 

és a bevonható helyi források feltárása 

érdekében. 

 

14. Vállalja, hogy a Társulás a 3., 4., 5., 

pontokban meghatározott ügyekben 

egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a 

Társulási Tanács 30 napon belül 

megismételt ülésén minősített többséggel 

hozott határozatával dönt.  

illetően. 

 

7. Közreműködik a térségben kialakult társadalmi, 

gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésében.  

 

8. Forrásokat gyűjt az önkormányzati 

társulás működtetéséhez és a fejlesztési 

programok megvalósításához, pályázatot 

nyújthat be a térség fejlesztéséhez 

kapcsolódó források igényléséhez. 

 

10. Képviseli a térséget más, területfejlesztési 

döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező 

szervezetek előtt. 

 

 

11. Koordinálja a térségben működő 

társulások és más – a területfejlesztésben 

érdekelt – szervezetek együttműködését, 

együttműködik az állami és civil 

szervezetekkel. 

 

12. A térségben összegyűjti és további 

előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági 

és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési 

programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit.  

 

13. Folyamatos kapcsolatot tart a megyei 

területfejlesztési tanács 

munkaszervezetével, a regionális 

fejlesztési ügynökséggel, a térségben 

működő közigazgatási szervekkel, 

intézményekkel a fejlesztési szükségletek 

és a bevonható helyi források feltárása 

érdekében. 

 

14. Vállalja, hogy a Társulás a 2., 3., 4., 

pontokban meghatározott ügyekben 

egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a 

Társulási Tanács 30 napon belül 

megismételt ülésén minősített többséggel 

hozott határozatával dönt.  

 

 

13.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Egészségügyi feladatok 1-2-3-5 

pontjainak megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
1. A Társulás rendszeresen figyelemmel 

kíséri a kistérség lakossága egészségi 

állapotának alakulását, az egészségre 

ártalmas rizikófaktorok csökkentése 

érdekében gondoskodik felvilágosító 

előadások szervezéséről, prevenciós 

programok kidolgozásáról és 

működtetéséről.  

 

1. A Társulás rendszeresen figyelemmel 

kíséri a térség lakossága egészségi 

állapotának alakulását, az egészségre 

ártalmas rizikófaktorok csökkentése 

érdekében gondoskodik felvilágosító 

előadások szervezéséről, prevenciós 

programok kidolgozásáról és 

működtetéséről.  
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2.     A kistérségben összehangolt hétközi, illetve 

hétvégi orvosi ügyelet működtetésének 

koordinálása. 

 

3. A kistérségben egészségügyi 

szűrővizsgálatok szervezésének 

kezdeményezése. 

 

5. Információs hálózatot működtet, mellyel a 

helyben szokásos módon információt nyújt a 

társult önkormányzatoknak az azok által 

fenntartott intézményeknek, illetve a 

kistérség területén működő intézményeknek 

(fenntartótól függetlenül) a feladatellátás 

folyamatáról és eredményéről. 

 

2.     A térségben összehangolt hétközi, illetve 

hétvégi orvosi ügyelet működtetésének 

koordinálása. 

 

3. A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok 

szervezésének kezdeményezése. 

 

 

5. Információs hálózatot működtet, mellyel a 

helyben szokásos módon információt nyújt a 

társult önkormányzatoknak az azok által 

fenntartott intézményeknek, illetve a 

térségben működő intézményeknek 

(fenntartótól függetlenül) a feladatellátás 

folyamatáról és eredményéről. 

 

14.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Szociális feladatok 1-2-3-4-5-6-

9-10-11-12-pontjainak megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
1. A Társulás folyamatosan figyelemmel 

kíséri a kistérség demográfiai és szociális 

helyzetének alakulását, és kidolgozza – a 

szociális törvény felhatalmazása alapján 

már kidolgozott szolgáltatás tervezési 

koncepciókkal összhangban- a kistérségre 

kiterjedő szociális szolgáltatás-tervezési 

koncepciót. 

 

2.   A Társulás a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat Szentgotthárd intézmény 

fenntartásával a kistérség teljes területén 

gondoskodik a családsegítői feladatok 

ellátásáról. A Társulás a házi segítségnyújtás 

és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

szociális alapszolgáltatási feladat ellátásáról 

a Társulási Tanács által fenntartott Városi 

Gondozási Központ intézménye útján 

gondoskodik.  

 

3.     A Társulás összehangolja a kistérség területén 

a szociális tevékenységet és a 

szolgáltatásokat végző intézmények 

fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, 

működtetését és működését. 

 

4. A Társulás folyamatosan  vizsgálja a közös 

intézménylétrehozás és működtetés 

optimális formájának megszervezési 

lehetőségeit.   

 

5. A Társulás a szociális szolgáltatások 

mennyiségi és minőségi fejlesztése 

érdekében gondoskodik a pályázati 

lehetőségek figyeléséről, és segíti a 

Társulásban résztvevő önkormányzatokat a 

pályázatok készítésében.   

 

.1. A Társulás folyamatosan figyelemmel kíséri a 

térség demográfiai és szociális helyzetének 

alakulását, és kidolgozza a térségre kiterjedő 

szociális szolgáltatás-tervezési koncepciót. 

 

 

 

 

 

2.   A Társulás a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat Szentgotthárd intézmény 

fenntartásával az önkormányzati társulás 

teljes területén gondoskodik a családsegítői 

feladatok ellátásáról. A Társulás a házi 

segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási 

feladat ellátásáról a Társulási Tanács által 

fenntartott Városi Gondozási Központ 

intézménye útján gondoskodik.  

 

3.     A Társulás összehangolja az önkormányzati 

társulás területén a szociális tevékenységet 

és a szolgáltatásokat végző intézmények 

fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, 

működtetését és működését. 

 

4. A Társulás folyamatosan  vizsgálja a közös 

intézménylétrehozás és működtetés 

optimális formájának megszervezési 

lehetőségeit.   

 

5. A Társulás a szociális szolgáltatások 

mennyiségi és minőségi fejlesztése 

érdekében gondoskodik a pályázati 

lehetőségek figyeléséről, és segíti a 

Társulásban résztvevő önkormányzatokat a 

pályázatok készítésében.   
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6. A Társulás szakmai segítséget nyújthat a 

kistérség területén működő szociális 

szolgáltatások fenntartó ellenőrzéséhez. 

  

 

 

9. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be 

a kistérség önkormányzatai között, a 

szociális ellátás biztosítására kötött 

megállapodások végrehajtása során 

esetlegesen felmerülő viták elintézésében. 

 

10. A Társulás információs hálózatot működtet a 

szociális szolgáltatások elérhetőségéről. 

 

11. A Társulási Tanács az általa fenntartott 

Városi Gondozási Központ intézménye útján 

a kistérség egész területén gondoskodik a 

Támogató Szolgálat szociális 

alapszolgáltatási feladat ellátásáról. 

 

12. A Társulási Tanács az általa fenntartott 

Városi Gondozási Központ és a Fővárosi 

Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 

Otthona intézményekkel kötött 

megállapodás alapján a kistérség egész 

területén gondoskodik a Közösségi 

Pszichiátria szociális alapszolgáltatási 

feladat ellátásáról. 

 

6. A Társulás szakmai segítséget nyújthat az 

önkormányzati társulás területén működő 

szociális szolgáltatások fenntartó 

ellenőrzéséhez. 

 

9. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be 

a térség önkormányzatai között, a szociális 

ellátás biztosítására kötött megállapodások 

végrehajtása során esetlegesen felmerülő 

viták elintézésében. 

 

10. A Társulás információs hálózatot működtet 

a szociális szolgáltatások elérhetőségéről. 

 

11. A Társulási Tanács az általa fenntartott 

Városi Gondozási Központ intézménye útján 

az önkormányzati társulás területén 

gondoskodik a Támogató Szolgálat szociális 

alapszolgáltatási feladat ellátásáról. 

 

12. A Társulási Tanács az általa fenntartott 

Városi Gondozási Központ és a Fővárosi 

Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 

Otthona intézményekkel kötött 

megállapodás alapján az önkormányzati 

társulás területén gondoskodik a 

Közösségi Pszichiátria szociális 

alapszolgáltatási feladat ellátásáról. 

 

 

15.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Gyermekjóléti- és 

ifjúságvédelmi feladatok 1-2-5-6 pontjainak megszövegezése a következők szerint 

változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
1. A Társulás összehangolja a kistérségben a 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a 

fejlesztéseket. 

 

2.     A Társulás az egész kistérség területén ellátja 

a gyermekjóléti szolgálat alapellátási 

feladatait a Társulási Tanács által fenntartott 

Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 

Szentgotthárd útján. 

 

5.   A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez 

a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi 

szakemberei számára. 

 

6.  A Társulás a gyermekek napközbeni (bölcsődei) 

ellátásáról a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény 

fenntartásával gondoskodik a kistérség 

területén. 

 

1. A Társulás összehangolja a térségben a 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a 

fejlesztéseket. 

 

2.     A Társulás az önkormányzati társulás 

területén ellátja a gyermekjóléti szolgálat 

alapellátási feladatait a Társulási Tanács 

által fenntartott Családsegítő és 

gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd útján. 

 

5.   A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez 

a térség gyermek- és ifjúságvédelmi 

szakemberei számára. 

 

6.  A Társulás a gyermekek napközbeni (bölcsődei) 

ellátásáról a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézmény 

fenntartásával gondoskodik az 

önkormányzati társulás területén. 
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16.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Köznevelési feladatok 2. pontja 

kimarad a Társulási megállapodásból: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 

2.       Az alábbi szakszolgálati ellátásokat 

biztosítja a társulásban résztvevő 

önkormányzatok területén élő 0-18 éves korú 

gyermekek számára: 

- nevelési tanácsadás, 

- logopédiai ellátás. 

- 

 

 

 

17.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Belső ellenőrzés 1.) pontjának 

pontjának megszövegezése a következők szerint módosul: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
1. Végzi a társulás által fenntartott 

intézményeknél a pénzügyi-gazdasági 

ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot, 

továbbá a Polgármesteri Hivataloknál és a 

Körjegyzőségeknél függetlenített belső 

ellenőrzési feladatokat. 

1. Végzi a társulás által fenntartott 

intézményeknél a pénzügyi-gazdasági 

ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot, 

továbbá a közös önkormányzati 

hivataloknál a függetlenített belső 

ellenőrzési feladatokat. 

 

 

18.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Közművelődési feladatok 

megszövegezése a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
1. A Társulás szervezi a nyilvános könyvtári 

feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok 

közül a mozgókönyvtári ellátás 

megszervezését. 

2. Statisztikai adatokat szolgáltat. 

 

3. A Társulás szervezi a kistérségen belül: 

a)  a könyvtári szakemberek továbbképzését 

és iskolarendszeren kívüli képzését,  

b) a könyvtári és információs szolgáltatás 

fenntartását a könyvtári és információ 

szolgáltatási tevékenység szakterületén,  

c) a könyvtárak állománygyarapítását segítő, 

a hazai dokumentumokról adott rendszeres 

tájékoztatás támogatását, 

d) a nyilvános könyvtári ellátás helyi 

igényeknek megfelelő alakítását, 

e) térségi koordinációval készíti elő, és a 

lehetőségek szerint együtt nyújtja be az 

érdekeltségnövelő támogatásokra a 

pályázatot. A sikeres pályázat érdekében 

évente összehangolja a könyvtár 

fenntartási és működési költségeit és azt 

az évente összeállított és a fenntartó által 

megállapított költségvetésben 

előirányozza, 

e) közös tervet készít a könyvtári 

dokumentumok vásárlására, a könyvtári 

rendszer működtetése céljából a könyvtár 

alapfeladatain túl végzett tevékenységre, a 

1. A Társulás az önkormányzati társulás 

önkormányzatainak közművelődési 

feladatai vonatkozásában koordináló 

szerepet tölt be, azokkal kapcsolatban 

pályázatot nyújthat be. 
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könyvtári informatikai hálózat 

fenntartására, fejlesztésére. Távlati célként 

a dokumentumok elektronikus tartalmi 

feltárására és digitalizálására 

 

 

A mozgókönyvtári feladatok ellátásával 

kapcsolatban: 

 

.    1. A feladat ellátása érdekében a felek 

szerződést kötnek a könyvtári szolgáltatás 

nyújtására a Móra Ferenc Városi Könyvtárral. 

2.  A Társulás a mozgókönyvtári feladat ellátását 

az alábbi feltételek teljesítésével biztosítja: 

a) A szolgáltatás ellátása során a feladat 

ellátását Társulás keretében vállaló 

települési önkormányzatok, amelyek 

nyilvános könyvtárral nem rendelkeznek, 

megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat a 

Móra Ferenc Városi Könyvtártól 

b) a nyilvános könyvtárral nem rendelkező 

önkormányzatok könyvtári szolgáltató hely 

kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a 

kihelyezett könyvtári állomány 

elhelyezhető, a könyvtári eszközök 

biztonságos tárolása megoldható, és ahol a 

megrendelt könyvtári szolgáltatások 

fogadhatók; 

c) a Társulás gondoskodik a megrendelt 

könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges 

egyéb feltételek biztosításáról: 

- a szolgáltató(k) és a könyvtári szolgáltató 

hely(ek) közötti információcsere és 

megrendelések fogadásáról, továbbá 

-   a dokumentumáramlást biztosító 

szállítóeszközök működtetéséről. 

 

 

19.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Közmunkaprogram 

megvalósítása megszövegezése a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
1. A Társulás kistérségi közmunkaprogramot 

készít, amelynek megvalósításához 

pályázati forrásokat vesz igénybe  

 

1. A Társulás térségi közmunkaprogramot 

készíthet, amelynek megvalósításához 

pályázati forrásokat vehet igénybe.  

 

 

 

20.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Környezet- és 

természetvédelem megszövegezése a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
A Társulás gondoskodik az egyész kistérségi 

környezet- és természetvédelmet érintő 

intézkedések meghozataláról, az ehhez kapcsolódó 

programok véleményezéséről, kistérségi 

programok kialakításáról és megvalósításáról, 

valamint a környezettudatos nevelés 

A Társulás gondoskodik a térségi környezet- és 

természetvédelmet érintő intézkedések 

meghozataláról, az ehhez kapcsolódó programok 

véleményezéséről, térségi programok kialakításáról 

és megvalósításáról, valamint a környezettudatos 

nevelés elterjesztéséről. 
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elterjesztéséről. 

 

 

 

 

21.) A Társulási Megállapodás III/B. Ágazati feladatok, Turizmusfejlesztés, 

idegenforgalom megszövegezése a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
A társulás – lehetőségeihez mérten – az egész 

kistérséget érintő turizmusfejlesztéssel, 

idegenforgalommal kapcsolatban: 

 elősegíti a kistérégi turisztikai projektek / 

programok kialakítását, azok 

megvalósítását, 

 ösztönzi a kistérségi turisztikai 

beruházásokat, 

 közreműködik a térségi turizmus 

feltételrendszerének kialakításában, 

fenntartásában, a turizmus 

versenyképességének fokozásában, a 

kistérségi turisztikai termékfejlesztésben, 

 feladatának tekinti a kistérség természetes 

és kulturális örökségének megóvását, 

védelmét, 

 elősegíti a kistérségi idegenforgalmi 

kínálat összehangolását és népszerűsítését,  

 mindezek érdekében segíti a 

kapcsolatrendszer kiépítését és ápolását a 

települési önkormányzatokkal, kistérségi 

és országos idegenforgalmi hivatalokkal, 

szakmai szervezetekkel. 

 

A társulás – lehetőségeihez mérten – a térséget 

érintő turizmusfejlesztéssel, idegenforgalommal 

kapcsolatban: 

 elősegíti a térégi turisztikai projektek / 

programok kialakítását, azok 

megvalósítását, 

 ösztönzi a térségi turisztikai 

beruházásokat, 

 közreműködik a térségi turizmus 

feltételrendszerének kialakításában, 

fenntartásában, a turizmus 

versenyképességének fokozásában, a 

térségi turisztikai termékfejlesztésben, 

 feladatának tekinti a térség természetes és 

kulturális örökségének megóvását, 

védelmét, 

 elősegíti a térségi idegenforgalmi kínálat 

összehangolását és népszerűsítését,  

 mindezek érdekében segíti a 

kapcsolatrendszer kiépítését és ápolását a 

települési önkormányzatokkal, térségi és 

országos idegenforgalmi hivatalokkal, 

szakmai szervezetekkel. 

 

22.) A Társulási Megállapodás V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE A Társulás 

bizottságai, Bizottságok első sora a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, a 

döntések végrehajtásának szervezésére ágazati 

bizottságokat hoz létre a Társulási Tanács 

tagjaiból, illetve a kistérség területén működő 

gazdasági szervek, továbbá a lakosság 

önszerveződő közösségeinek képviselőiből. 

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, a 

döntések végrehajtásának szervezésére ágazati 

bizottságokat hoz létre a Társulási Tanács 

tagjaiból, illetve a társulás területén működő 

gazdasági szervek, továbbá a lakosság 

önszerveződő közösségeinek képviselőiből. 

 

 

23.) A Társulási Megállapodás V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE A Társulás 

munkaszervezete megszövegezése a következőkre változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
1. A Társulás munkaszervezetének feladatait 

Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala 

látja el. A Polgármesteri Hivatal végzi 

mindazon feladatokat, melyek a többcélú 

társulással kapcsolatosan felmerülnek. Így 

különösen a pénzügyi feladatokat, a Társulás 

keretében ellátott szakmai irányítási 

feladatokat, a Társulás működtetésével 

kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. A 

1. A Társulás munkaszervezetének feladatait 

a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el: végzi mindazon 

feladatokat, melyek a társulással 

kapcsolatosan felmerülnek. Így különösen 

a pénzügyi feladatokat, a Társulás 

keretében ellátott szakmai irányítási 

feladatokat, a Társulás működtetésével 

kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. A 
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Polgármesteri Hivatal szervezetén belül 

elsősorban a Kistérségi Iroda, mint elkülönült 

belső szervezeti egység látja el a 

munkaszervezeti feladatokat. A 

munkaszervezet vezetője – a hivatali 

hierarchia szerint – a Szentgotthárdi 

Polgármesteri Hivatal jegyzője. 

 

2.  A Társulás területén lévő polgármesteri 

hivatalok, körjegyzőségek, mikrokörzeti 

társulások folyamatosan együttműködnek a 

Társulás munkaszervezetével – különös 

tekintettel az adatszolgáltatási feladatokra, 

egyes pénzügyi – könyvelési feladatok 

végzésére és az ellenőrzési feladatok 

segítésére. 

 

3. A munkaszervezet feladata a Társulási Tanács 

döntéseinek előkészítése és feladatainak 

végrehajtása, így különösen: 

a.) a kistérségben összegyűjti és további 

előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági 

és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési 

programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit, 

b.) folyamatos kapcsolatot tart a megyei 

területfejlesztési tanács 

munkaszervezetével, a regionális 

fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi 

megbízottakkal, a kistérségben működő 

közigazgatási szervezetekkel, 

intézményekkel a fejlesztési szükségletek 

és a bevonható helyi források feltárása 

érdekében, 

c.) a kistérségben lévő egyes 

önkormányzatoktól, önkormányzati 

társulásoktól és vállalkozásoktól a 

pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések 

lebonyolításához megbízást vállalhat, 

d.) a Társulás pénzügyi-számviteli, és 

gazdálkodási feladatainak ellátása, 

e.) a Társulás költségvetésének elkészítése, a 

költségvetés végrehajtása,  

f.) a Társulási Tanács működésével 

kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása. 

munkaszervezet vezetője – a hivatali 

hierarchia szerint – a KÖH jegyzője. 

 

 

 

 

 

 

2.  A Társulás területén lévő közös önkormányzati 

hivatalok, mikrokörzeti társulások 

folyamatosan együttműködnek a Társulás 

munkaszervezetével – különös tekintettel az 

adatszolgáltatási feladatokra, egyes pénzügyi 

– könyvelési feladatok végzésére és az 

ellenőrzési feladatok segítésére. 

 

3. A munkaszervezet feladata a Társulási Tanács 

döntéseinek előkészítése és feladatainak 

végrehajtása, így különösen: 

a.) önkormányzatoktól, önkormányzati 

társulásoktól és vállalkozásoktól a 

pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések 

lebonyolításához megbízást vállalhat, 

b.) a Társulás pénzügyi-számviteli, és 

gazdálkodási feladatainak ellátása, 

c.) a Társulás költségvetésének elkészítése, a 

költségvetés végrehajtása,  

d.) a Társulási Tanács működésével 

kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. A Társulási Megállapodás VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE, A 

Társulási Tanács ülése és döntéshozatali eljárása  2.b) pontjának megszövegezése 

a következők szerint módosul: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
b) a többcélú kistérségi társulási megállapodásban 

vagy a Társulási Tanács által meghatározott 

esetben, 

b) a társulási megállapodásban vagy a Társulási 

Tanács által meghatározott esetben, 
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26. A Társulási Megállapodás VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA, Az intézmények finanszírozása 1. pontja 

a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
1. A központi költségvetési hozzájárulásokat, 

támogatásokat az önkormányzati köznevelési 

feladatokban részt vállaló önkormányzatok és 

mikrotérségi intézményfenntartó társulások 

igénylik. 

2. A Társulás, mint intézményfenntartó és mint az 

önkormányzati köznevelési feladat ellátásról 

szervező tevékenységgel gondoskodó szerv 

által igényelhető kiegészítő normatívákat, 

állami támogatásokat a Társulás igényli. 

3. A kiegészítő normatívákat, állami 

támogatásokat az az intézmény kapja, amelybe 

az a gyermek jár, akire tekintettel a normatíva 

és állami támogatás jár.  

4. Egyéb ösztönző támogatások: a konkrét 

támogatási összegek ismeretében külön 

megállapodásban meghatározandó, a Társulási 

Tanács által elfogadott elvek alapján részben 

működtetésre, részben fejlesztésre, részben  

tartalékképzésre, stb. fordítja a Társulás.    

5. A normatívával, állami támogatással le nem 

fedezett költségeket a Társulás azon 

tagönkormányzata köteles biztosítani a 

Társulás költségvetésében, amelyikhez az adott 

intézmény / tagintézmény tartozik. 

6. A normatívával, támogatással le nem fedezett 

költségekhez az óvodai költségek esetében a 

bejáró gyermekek számától függően azok az 

önkormányzatok, amelyek óvodát nem tartanak 

fenn, kötelesek hozzájárulást fizetni. A 

hozzájárulás mértékében az érintett 

önkormányzatok kötelesek külön 

megállapodást kötni. 

 

1. A központi költségvetési 

hozzájárulásokat, támogatásokat a 

Társulás által ellátott feladatok után a 

székhelyönkormányzat, Szentgotthárd 

Város Önkormányzata igényli. 

2. A Társulás, mint intézményfenntartó és 

mint az önkormányzati köznevelési 

feladat ellátásról szervező tevékenységgel 

gondoskodó szerv által igényelhető 

támogatásokat a Társulás igényli. 

3. A támogatásokat az az intézmény kapja, 

amelybe az a gyermek jár, akire tekintettel 

az állami támogatás jár.  

4. Egyéb támogatások: a konkrét támogatási 

összegek ismeretében külön 

megállapodásban meghatározandó, a 

Társulási Tanács által elfogadott elvek 

alapján részben működtetésre, részben 

fejlesztésre, részben tartalékképzésre, stb. 

fordítja a Társulás.    

5. Az állami támogatással le nem fedezett 

költségeket a Társulás azon 

tagönkormányzata köteles biztosítani a 

Társulás költségvetésében, amelyikhez az 

adott intézmény / tagintézmény tartozik. 

6. Az állami támogatással le nem fedezett 

költségekhez az óvodai költségek esetében 

a bejáró gyermekek számától függően 

azok az önkormányzatok, amelyek óvodát 

nem tartanak fenn, kötelesek hozzájárulást 

fizetni. 

 

27. A Társulási Megállapodás VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA, A Társulás által ellátott pedagógiai 

szakszolgálati feladatok kikerül a Társulási Megállapodás szövegéből: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatok 

közül a logopédiai ellátást és a nevelési tanácsadást 

látja el. 

- 

 

28. A Társulási Megállapodás IX. A TÁRSULÁS VAGYONA 5.) pontja kimarad a 

Társulási Megállapodásból: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
5.  

a) A támogatást kamattal növelt összegben vissza 

kell fizetni a központi költségvetésbe, ha a Társulás 

a támogatást nem a támogatási megállapodásban 

- 
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rögzített támogatási célra és feltételeknek 

megfelelően használják fel. 

b) Amennyiben egy vállalt feladat Társulás 

keretén belüli ellátása a Társulás 

megalakulásától számított 3 éven belül 

megszűnik - kivéve, ha a feladat jogszabály 

által kerül megszüntetésre -, úgy az adott 

feladatra jóváhagyott támogatást kamattal 

növelten kell visszafizetni a központi 

költségvetésbe. 

c) A Társulásból a Társulás megalakulásától 

számított 3 éven belül történő kilépés esetén - a 

kilépő önkormányzatra lakosságszám szerint 

jutó - támogatásnak megfelelő összeget 

kamattal növelten kell a központi 

költségvetésnek visszafizetni. 

d) Amennyiben a Társulás valamely tagja a 

Társulás megalakulásától számított 3 éven belül 

nem teljesíti a vállalt feladatra vonatkozóan a 

többcélú kistérségi társulások megalakulásának 

2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek 

támogatásáról szóló 36/2005. (III.1.) Korm. 

rendeletben előírt feltételeket, úgy az adott 

feladatra jóváhagyott - a feltételt nem teljesítő 

önkormányzatra lakosságszám szerint jutó - 

támogatásnak megfelelő összeget kamattal 

növelten kell a központi költségvetésnek 

visszafizetni. 

e) Az a)-d) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség 

esetén a kamat az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 64/B. § (2) bekezdése szerint 

számított összeg, amelyet a támogatás 

igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell 

felszámítani. 

 

29. A Társulási Megállapodás X. A TÁRSULÁS ANYAGI FORRÁSAI, 3. és 7. 

pontjának megszövegezése a következők szerint változik: 

 

MÓDOSÍTÁS ELŐTT MÓDOSÍTÁS UTÁN 
3. A társulás pénzalapjának kezelésével és 

felhasználásával összefüggő gazdálkodási 

feladatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 

végzi, a pénzforgalmat elkülönített számlán vezeti. 

A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási 

Tanács elnöke vagy az általa megbízott személy 

gyakorolja. Az ellenjegyzés jogát a Társulás 

munkaszerveztének vezetője vagy az általa 

megbízott személy gyakorolja. 

 

6. Amennyiben a területfejlesztési feladat 

társulásban történő ellátása a pályázat benyújtásától 

számított három éven belül megszűnik - kivéve, ha 

a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, 

úgy az adott feladatra jóváhagyott központi 

támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a 

központi költségvetésbe. 

 

 

3. A társulás pénzalapjának kezelésével és 

felhasználásával összefüggő gazdálkodási 

feladatokat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal végzi, a pénzforgalmat elkülönített számlán 

vezeti. A számla feletti rendelkezési jogot a 

Társulási Tanács elnöke vagy az általa megbízott 

személy gyakorolja. Az ellenjegyzés jogát a 

Társulás munkaszerveztének vezetője vagy az 

általa megbízott személy gyakorolja. 

 

 

- 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Társulás által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása 

(SZEOB, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Gondozási Központ) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények - lásd: az előző, a „Kistérségi Társulás átalakulása” című előterjesztés. 

 

A Kistérségi Társulás neve megváltozik 2013. július 01. időponttól „Szentgotthárd és 

Térsége Önkormányzati Társulás” névre. Célszerű a társulási megállapodás módosításával 

egyidejűleg dönteni és elfogadni az intézményeink alapító okiratának módosítását is úgy, 

hogy annak hatályba lépése igazodjon a társulás nevének hatályba lépéséhez. 

 

1.) A SZEOB Alapító Okirata: 
 

A SZEOB intézményének alapító okiratát az elmúlt időszakban kétszer is módosította az 

alapító Szentgotthárd Város Önkormányzata (269/2012. sz. képviselő-testületi határozat, 

51/2013.sz. képviselő-testületi határozat). A törzskönyvi nyilvántartásba vétel során a MÁK 

hiánypótlást állapított meg, az alapító önkormányzatok nem mindegyike hagyta jóvá a 

módosításokat időben, ezért jelen előterjesztésben a SZEOB Alapító Okiratának nemcsak a 

fenntartó nevének módosítását célszerű elfogadni, hanem azt a korábban már elfogadott 2 

módosítással együtt. Ezzel párhuzamosan javasoljuk a 269/2012. számú és az 51/2013. számú 

képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezni. 

 

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

felülvizsgálja és módosítsa intézmény alapító okiratát. 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 intézmény 

alapító okirat módosítását indokolta. 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. 

 Továbbá 2013. február 27-én jelent meg a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről szóló 15/2013. ( II.26. ) EMMI rendelet, amely szabályozza a pedagógiai 

szakszolgálatok további működését. Amennyiben az alapító önkormányzatok 

(Szentgotthárd, Magyarlak, Csörötnek, Rönök, Gasztony) nem módosítják az 

intézmény alapító okiratát – továbbra is az intézmény köznevelési feladatai között 
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szerepel 19.1. c ) pont alatt a  logopédiai ellátás, mint pedagógiai szakszolgálati 

feladat (székhelyen és kistérségben) – úgy kötelező állami feladatot  tartunk nyilván 

egy a Kistérségi Társulás által fenntartott intézménynél. A fentiek alapján az 

intézmény alapító okiratából a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó részek törlését  

is előkészítettük. 

 

Ezen jogszabályi módosítások, hiánypótlások módosítása, illetve a fenntartó nevének 

megváltozása alapján elkészítettük a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és 

Bölcsőde módosító okiratát, mely az előterjesztés 2. számú melléklete, valamint az  

egybeszerkesztett egységes Alapító Okiratot, mely az előterjesztés 3. számú melléklete.  

 

 

2.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirata: 
 

A Társulás elnevezésének változása miatt az intézmény fenntartójának is megváltozik a neve, 

ezért szükséges a dokumentum módosítása. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Alapító Okiratának módosító okiratát a 4. számú melléklet, az egybeszerkesztett egységes 

Alapító Okiratot az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

 
3.) Városi Gondozási Központ Alapító Okirata: 

 

A Társulás elnevezésének változása miatt az intézmény fenntartójának is megváltozik a neve, 

ezért szükséges a dokumentum módosítása. A Városi Gondozási Központ Alapító Okiratának 

módosító okiratát a 6. számú melléklet, az egybeszerkesztett egységes Alapító Okiratot a 7. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

 

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

Alapító Okiratainak módosítását jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 269/2012. számú és az 

51/2013. számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, ezzel 

párhuzamosan a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Alapító 

Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerint, valamint a 

kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

                         Kovács Tiborné igazgató 

                         Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető a törzskönyvi bejegyzésért 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 3. számú 

melléklet szerint, valamint a kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
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Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

Sohárné Domiter Edit intézményvezető 

Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető a törzskönyvi bejegyzésért 

 

3.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 

Alapító Okiratát módosító okiratot az előterjesztés 5. számú melléklet szerint, valamint 

a kiegészítésekkel és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 

előterjesztés 6. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

Fábián Béláné intézményvezető 

Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető a törzskönyvi bejegyzésért 

  

Szentgotthárd, 2013. május 21. 

 

 

         Huszár Gábor 

           polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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1. számú 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 

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 
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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 és Térsége Önkormányzati 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 

9970Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
6.2             Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9962Csörötnek, Vasúti u. 5. 
6.3.           Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9952Rönök, Alkotmány u. 63. 
6.4.           Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                  9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 173. 

6.5.           Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 



 
22 

9953 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: 

Városi Óvoda 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 
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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 és Térsége Önkormányzati 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. 
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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: 
a) működteti,  
b) feladatai ellátásához szabadon használhatja, 
c) nem idegenítheti el, 
d) 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, 2013.  …………..  

 
 

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

Képv.: Huszár Gábor polgármester 

 
…………………………………… 

Magyarlak Község Önkormányzata 
Képv.: Monek Gyula polgármester 
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…………………………………………. 
Csörötnek Község Önkormányzata 

Képv.: Kocsis Zsolt polgármester 

 
 

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

 
 

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

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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: 
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   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 

9971Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
6.2             Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9963Csörötnek, Vasúti u. 5. 
6.3.           Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9954Rönök, Alkotmány u. 63. 
6.4.           Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                  9963 Magyarlak, Kossuth L. u. 173. 

6.5.           Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
9955 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: 
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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: 

Városi 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 és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

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

jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 

 

 
18. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
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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.) 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, 

d.) kiemelten tehetséges gyermekek óvodai nevelése, 

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

f.)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 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

889921 Szociális étkeztetés 

561000 Éttermi mozgó vendéglátás 

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

 
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. 
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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. 

 
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, 2013.  …………..  
 

…………………………………………… 
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 

  3.sz. Melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1.) Az alapító okirat 1.4. pontja helyett az alábbi szövegre módosul: 

 

1.4 Irányító szerv(einek ) neve, székhelye: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, 9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

2.)Az Alapító Okirat 3.2 pontja  helyett az alábbi szövegre módosul: 
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3.2.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör):Önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 

önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, 

hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 
3.) Az Alapító Okirat 5. pontja helyett az alábbi szövegre módosul: 

 

5.)Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati  Társulás Társulási Tanácsa nevezi 

ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 

 

A 2009. június . 25.  napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …. / 2013. sz.  Képviselő-testületi határozattal fogadta 

el , amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.  

 

Szentgotthárd, 2013. ……………………. 

 

                                                                                            polgármester  

 

 

 

 

 

 

4.sz. Melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat Szentgotthárd intézmény számára  az államháztartásról szóló, többször módosított  

1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ában foglaltak alapján, az 1990. évi LXV.  tv. 9.§ (4) 

bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. 

évi CXXXV. tv. 9.§-a, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 

2004. évi CVII. tv. rendelkezései, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi Cv. törvény 44. § ( 4 ) bekezdése alapján egységes 

szerkezetben az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 1.) A költségvetési szerv: 

1.1 Neve: Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat Szentgotthárd 

1.2 Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7. 

1.3 Alapító szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

1.4 Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

1.5 Alapító jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Szentgotthárd 

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

1.6 Alapítás dátuma: 2003.04.01. 
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1.7 Alapítást elrendelő határozat: nem ismert 

1.8 Az intézmény jogállása: jogi személyként működő többcélú kistérségi társulási 

költségvetési szerv 

1.9 Működési területe:  

a.) a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatok esetében a 

Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe, 

b.) a nem foglalkozatott személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás 

tekintetében a Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe,  

c.) az a.) és b.) pontokhoz nem tartozó szolgáltatások tekintetében kizárólag 

Szentgotthárd Város közigazgatási területe  

1.10 Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Család és Gyermekjóléti Szolgálat  ( 9970 

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. )  

 

2.) Az intézmény által ellátott közfeladat: szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladat 

 

3.) Az intézmény besorolása: 

3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa):  Közszolgáltató költségvetési szerv, 

közintézmény 

3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör):Önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv. 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 Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

4). Az intézmény alaptevékenysége: életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának 

elősegítése, segítségnyújtás szociális problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetben 

lévő személyeknek, családoknak.  

4.1. Alaptevékenység TEÁOR: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 

nélkül 

4.2. Szakágazat száma és megnevezése: 

  889 900 M. n. s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. Szakfeladat száma, megnevezése: 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: 

 889924 Családsegítés  

 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 

 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

 

4.4. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok:  nincs 

4.5. Az intézmény vállalkozási és kisegítő tevékenységet  nem végez . 

5.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati  Társulás Társulási Tanácsa nevezi 

ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 

 

6.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a 

foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

 



 
32 

7.) Szervezeti és Működési Szabályzat: 

Az Alapító Okiratban foglaltakat az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell részletezni, 

melyet az Irányító szerv hagy jóvá. 

 

8.) 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 …. / 2013. sz.  Képviselő-testületi határozattal fogadta 

el , amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.  

 

Szentgotthárd, 2013. ……………………. 

 

                                                                                            polgármester 

  

5.sz. Melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Az Alapító Okirat bevezető megszövegezése az alábbiakkal egészül ki illetve módosul: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján az 1970. évben Községi Közös Tanács Szentgotthárd által létesített 

/alapított/ Öregek Napközi Otthona /alapítási név/ Városi Gondozási Központ /jelenlegi 

név/ intézmény számára az 1991. évi XCI. törvény 16.§.(3) bekezdés előírásai szerint 

elvégzett felülvizsgálat alapján az 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdés , valamint a 

költségvetési szervek jogállásáról  és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § ( 4)  

bekezdése szerint tartalmi követelményeknek megfelelően a az alábbi, egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot adja ki: 

1.)Az Alapító Okirat 1.5. pontja helyett az alábbi szövegre módosul: 

1.5. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati  

Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

 

2.) Az Alapító Okirat 1.7. pontja helyett az alábbi szövegre módosul: 

 

1.7. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő önkormányzati társulási 

költségvetési szerv 

 
3.)Az Alapító Okirat 3.2 pontja  helyett az alábbi szövegre módosul: 

 

3.2.Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör):Önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 

önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az alaptevékenységét önállóan látja el azzal, 

hogy a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

 

4.)Az Alapító Okirat 4.2 pontjában található szakfeladatok az alábbiakra módosul: 

Kötelező (k) és önként vállalt (ö) feladatként ellátandó tevékenysége: 
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Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: 

889922 Házi segítségnyújtás 

889921 Szociális étkeztetés 

889925 Támogató szolgálat 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889926 Közösségi szolgáltatások 

881011 Idősek nappali ellátása 

 
5.) Az Alapító Okirat 5. pontja helyett az alábbi szövegre módosul: 

 

5.)Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény vezetőjét a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati  Társulás Társulási Tanácsa nevezi 

ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 

 

A 2009. június . 25.  napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …. / 2013. sz.  Képviselő-testületi határozattal fogadta 

el , amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.  

 

Szentgotthárd, 2013. ……………………. 

 

                                                                                            polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.sz. Melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján az 1970. évben Községi Közös Tanács Szentgotthárd által létesített 

/alapított/ Öregek Napközi Otthona /alapítási név/ Városi Gondozási Központ /jelenlegi 
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név/ intézmény számára az 1991. évi XCI. törvény 16.§.(3) bekezdés előírásai szerint 

elvégzett felülvizsgálat alapján az 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdés , valamint a 

költségvetési szervek jogállásáról  és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § ( 4)  

bekezdése szerint tartalmi követelményeknek megfelelően a az alábbi, egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot adja ki: 

 

2. A költségvetési szerv: 

2.7. Neve: Városi Gondozási Központ /1/ 

2.8. Székhelye: Szentgotthárd, Arany J.u.1.sz. 

2.9. Az intézmény alapító szerve: Szentgotthárd  Város Önkormányzata Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11. 

2.10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Szentgotthárd 

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

11.) 

2.11. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) 

2.12. Az intézmény alapításának időpontja: 2003.04.01. 

2.13. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő többcélú kistérségi társulási 

költségvetési szerv 

2.14. Működési területe: Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe 

 

2. Az intézmény által ellátott közfeladat: szociális alapellátás 

 

3.)Az intézmény besorolása: 

3.1. Tevékenységének jellege szempontjából (típusa):  Közszolgáltató költségvetési szerv, 

közintézmény 

3.2. Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (gazdálkodási jogkör): Önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv. 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 Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

 

4. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 

4.1. Alaptevékenység TEÁOR: 8810 idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.2 Szakágazat száma és megnevezése /2/: 

 881000: idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

 

Kötelező (k) és önként vállalt (ö) feladatként ellátandó tevékenysége: 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok: 

889922 Házi segítségnyújtás 

889921 Szociális étkeztetés 

889925 Támogató szolgálat 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889926 Közösségi szolgáltatások 

881011 Idősek nappali ellátása 
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Az intézmény a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató 

szolgálat és a közösségi pszichiátria szakfeladatot a Szentgotthárdi kistérség területén, a többi 

szakfeladatot csak Szentgotthárd Város közigazgatási területén látja el. 

 

4.3. Az intézmény kiegészítő tevékenységébe tartozó szakfeladatok: nincs. 

  

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

tevékenységet. 

 

5. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa pályázat 

útján nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 

 

6. Az intézmény képviseletére jogosultak /2/: 

Az intézmény vezetője, távollétében a vezető helyettes. 

7. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a 

foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban történik. 

 

Záradék: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a …. / 2013. sz.  Képviselő-testületi határozattal fogadta 

el , amely a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.  

 

Szentgotthárd, 2013. ……………………. 

 

                                                                                            polgármester  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: Magyarlak Község Önkormányzatának kérése 

 

Tisztelt  Képviselő-testület! 

 
Magyarlak Község Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a  T. Képviselő-testülethez, 

hogy a SZOI Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolába járó 3 fő tanuló étkeztetéséhez 

január-április hónapra 72.475 forinttal járuljunk hozzá.  

Magyarlakon 2013-tól az iskola fenntartása mellett a működtetést is átvette az állam. A 

tanulók étkeztetése azonban ebben az esetben is önkormányzati feladat maradt.  E célra 

feladathoz kötött támogatás illeti meg a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, 

óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a 

Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

– a Költségvetési Törvény Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott - 

gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik 

számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított. Az e körbe tartozó 

gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak 

egy feladat-ellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta az oktatási 

intézmények működtetését, valamint kötelező feladata az intézményeibe járó tanulók 

étkeztetése is, melynek finanszírozási módja változatlan maradt az előző évekhez képest. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése nem rendelkezik szabad 

működési tartalékkal, ezért Magyarlak Község Önkormányzatának kérését nem tudja 

támogatni forráshiány miatt. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarlak Község 

Önkormányzatának kérését – hozzájárulás gyermekétkeztetéshez - fedezet hiányában nem 

támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

  Dr Dancsecs Zsolt jegyző 

     Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

Szentgotthárd, 2013. május 21. 

 

 

        Huszár Gábor   

        Polgármester 

 

Ellenjegyezte: Dr Dancsecs Zsolt 

         jegyző 
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Előterjesztés  
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a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: A Szentgotthárdi Tankerület kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Tankerület igazgatója a melléklet kérelemmel (lásd: 1. számú melléklet) fordult a 

Tisztelt Képviselő-testülethez. 

 

A Szentgotthárdi Tankerület a következő tanévre vonatkozó intézményi átszervezésekkel 

kapcsolatosan kezdeményezte, hogy a rábagyarmati Általános Iskola beiskolázási körzete a 

következő tanévtől a Szentgotthárdi tankerülethez tartozzon, illetve ezzel párhuzamosan a 

Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

tagintézményeként működhessen tovább. 

 

A rábagyarmati iskola az elmúlt néhány évben ugyan a csákánydoroszlói Csaba József Általános 

Iskola tagintézményeként működött, az érintett polgármesterek (Szentgotthárd, Rábagyarmat) 

támogatásával 2013. év elején sikerült azt elérni, hogy a SZOI felvételi körzetét továbbra is 

Rábagyarmat településsel együtt határozták meg. Rábagyarmat tehát a járásokat és a beiskolázási 

körzeteket tekintve jelenleg Szentgotthárdhoz tartozik, ugyanakkor egy körmendi tankerülethez 

tartozó intézmény tagiskolája.  

 

Több érv is amellett szól, hogy Rábagyarmat - a köznevelést tekintve - Szentgotthárdhoz tartozzon: 

 A SZOI felvételi körzete a szentgotthárdi kistérség területe volt évek óta, beleértve 

Rábagyarmat községet is.  

 A Rábagyarmaton lakóhellyel rendelkező összes általános iskolába járó gyermek létszáma 

összesen 48 fő, ebből mindössze 11 fő jár a csákánydoroszlói iskolába, 29 fő gyermek pedig a 

SZOI valamelyik szentgotthárdi általános iskolájába. A csákánydoroszlói iskola és a 

szentgotthárdi oktatási intézmények közti felszereltségi különbségek (pl. tornaterem hiánya) 

miatt a jövőben várhatóan még több rábagyarmati szülő íratná a jobb körülményeket biztosító 

szentgotthárdi iskolába gyerekeit. 

 Jelenleg a rábagyarmati falubusszal történik a gyerekek Csákánydoroszlóba történő utaztatása, 

de a jármű amortizációját figyelembe véve ez a lehetőség rövid időn belül megszűnik, és nem 

lesz megoldott a gyerekek csákánydoroszlói iskolába történő utaztatása. Rábagyarmatról 

Szentgotthárd irányában az utazás minden napszakban megoldott menetrendszerű 

buszjáratokkal vagy a Kistérségi Társulás által üzemeltetett iskolabusszal. 

 Rábagyarmaton csak alsó tagozat működik – a felsősök és a középiskolások esetében 

azért lenne jó, ha a SZOI tagintézménye lenne, mert a 4. évfolyamosok így nem 

Csákánydoroszló felé indulnának, hanem még inkább Szentgotthárd felé. Így arra is 

nagyobb az esély, hogy a középiskolát is itt folytatják.  

 A rábagyarmati szülők többsége is Szentgotthárdra jár nap mint nap munkába. (Lásd: OPEL, 

Ipari Park, egyéb városi intézmények, stb.) Rábagyarmat tanköteles gyermekeinek szülei 

kinyilvánították aláírásukkal azt a véleményüket, hogy számukra kedvezőbb lenne, ha a 

Szentgotthárdi Tankerülethez tartoznának. 

 A körmendi tankerülethez tartozó csákánydoroszlói Csaba József ÁMK - t működtető társulás 

– a tagok közötti peres eljárások következtében is - megszüntetés alatt áll, Rábagyarmat 

Község Önkormányzata is jelezte kilépési szándékát, és az erről szóló képviselő-testületi 

határozatot már 2012. decemberben meghozta a település. Ezzel párhuzamosan Rábagyarmat 

Község Önkormányzata, mint tulajdonos önkormányzat, továbbá kinyilvánította azon 
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szándékát is, hogy a rábagyarmati iskola a továbbiakban inkább a SZOI tagiskolájaként 

működjön tovább. 

 

A kezdeményezés támogatása, vagyis az iskola tagintézményként való fogadása semmilyen 

anyagi, tárgyi és személyi ráfordítást nem jelente az Önkormányzatunk számára: a magyarlaki 

tagiskolához hasonlóan mind a fenntartást, mind a működtetést tekintve a Tankerülethez tartoznak 

majd. 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 83.§ (3) bek. szerint   

„A fenntartó 

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 

b) átszervezésével, 

c) feladatának megváltoztatásával, 

d) nevének megállapításával, 

e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak 

véleményét. 

(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 

…  

h) a működtető önkormányzat véleményét.” 

Szentgotthárd Város Önkormányzata ebből a szempontból véleményező önkormányzatnak tekinthető.  

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szentgotthárd és Térsége 

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát működtető önkormányzat támogatja azt a 

kezdeményezést, amely szerint a Rábagyarmati Általános Iskola a következő tanévtől már a 

Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

tagintézményeként működne tovább. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. május 16. 

 

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete Iktatószám: 501-14/2013/KIK/167 

 Ügyintéző: Kovács Jánosné 
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Szentgotthárd Melléklet: - 

Széll Kálmán tér 11. Hivatkozás: - 

9970   

   

Dr. Gábor László 

Önkormányzati és térségi erőforrások vezető 
  

részére   

 

Tárgy: kérelem testületi előterjesztésre 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szentgotthárdi Tankerület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 83. § (4)-(5) 

bekezdése szerint a 2013/2014. tanévre vonatkozó intézményi átszervezésekkel kapcsolatosan 

kezdeményezte, hogy a rábagyarmati Általános Iskola a következő tanévtől a Szentgotthárdi 

tankerülethez tartozzon, illetve a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola tagintézményeként működhessen tovább. 

Az átszervezés indokai: 

1. Rábagyarmat a járásokat és a beiskolázási körzeteket tekintve Szentgotthárdhoz tartozik, 

ugyanakkor egy Körmendi Tankerülethez tartozó Intézmény (Csaba József Általános Iskola, 

Csákánydoroszló) tagintézménye. Ezt az anomáliát kívánjuk megszűntetni. 

2. Rábagyarmat Község Önkormányzata és a település tanköteles gyermekeinek szülei is 

kinyilvánították aláírásukkal azt a véleményüket, hogy számukra kedvezőbb lenne, ha a 

Szentgotthárdi Tankerülethez tartoznának. 

Az átszervezéssel Szentgotthárd Város Önkormányzatát az iskola tagintézményként való fogadása 

semmilyen anyagi, tárgyi és személyi ráfordítással nem terhelné, hisz az iskola pozitív döntés esetén a 

Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolához hasonlóan mind a fenntartást, mind a működtetést tekintve 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentgotthárdi Tankerületéhez fog tartozni.  

A fentiekre hivatkozva azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy kezdeményezésünket támogassák 

 

Szentgotthárd, 2013. május 16. 

 

Császár Tamás 

Tankerületi igazgató 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület elnöke, Dr. Schultz Antal 2013. május 21-én 

azzal a kéréssel fordult Szentgotthárd város polgármesteréhez, hogy támogassa a 

szentgotthárdi Nagyboldogasszony templom előtti Mária kapu kiépítését. 

 

A Mária út kiépítése ma Európa talán legnagyobb vallási „projektje” az évezredes 

hagyományokkal rendelkező keresztény zarándoklatoknak alakít ki (elevenít fel) utat 

Csíksomlyótól Mariazellig kelet – nyugati irányba és Lengyelországtól az Adriai tengerig 

észak-déli irányba. Azok a területek melyeket ezek az utak érintenek igen jelentős 

zarándoktömegre – és ezzel a vallási turizmusból idegenforgalmi bevételekre – számíthatnak. 

Szentgotthárdot ezek a fő útvonalak elkerülik sajnos, de a Keresztény Megmozdulásokért 

Egyesület civil szervezetként hosszas egyeztetések és tárgyalások eredményeképpen elérte, 

hogy a Mária útról engedélyezett néhány leágazó mellékút egyike lehessen a fő zarándokútba 

eső Vasvár – Körmend – Szentgotthárd – Mariabildzarándokútvonal. Sőt az Egyesület elérte 

azt is, hogy az Egyesület évtizede kialakult Szentgotthárd – Mariazell zarándokútvonala 

szintén kijelölt zarándokútvonal lehessen. Ezek nagyon komoly, figyelemre méltó 

eredmények. 

Az Egyesület saját munkájával alakítja ki és a következő évtizedekben tartja majd fenn  

a Mária út M60-as ágának Maria Bild – Szentgotthárd – Himfai parkerdő közötti szakaszát. 

Ez a Mária-út jelzéseinek a felfestését, az utak gondozását, járható állapotban tartását jelenti. 

A zarándokút kialakításának során a Mária út – projekt előírásainak megfelelően ún. „Mária 

kapu” létrehozását is megköveteli.  A Kapu a barokk templom előtt jönne létre de mivel a 

barokk környezetbe ilyen építmény nem rakható be, szimbolikus kapu alakulna ki: három 

kőlap a Barokk-templom előtti járdába süllyesztve – rajtuk a legfontosabb tudnivalók a 

Mária-út e szakaszáról. A vallási turizmus első kézzel fogható jele lenne ez az emlékhely. A 

Mária kapu kiépítési munkálatainak költsége kb. 300.000,- Ft lesz, amelyre a Mária út 

Közhasznú Egyesülettől igényeltek támogatást – eredménytelenül és ezért fordultak 

Szentgotthárd város polgármesteréhez, illetve a Képviselő-testülethez, hogy lehetőségeikhez 

mérten nyújtsanak anyagi támogatást a kezdeményezés megvalósításához. Sajnos az egyesület 

tagjai szentgotthárdi magánszemélyek, akik a fent említett munkálatokat vállalják, de ekkora 

összeget előteremteni csak támogatásból tudnak.  

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keresztény 

Megmozdulásokért Egyesület kérelmét fedezethiány miatt nem támogatja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző 
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2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keresztény 

Megmozdulásokért Egyesület kérelmét ………….................. Ft-tal támogatja a 

………………….. keret terhére. Az összeget a Pénzügy a számlák bemutatása után 

átutalja a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

Közlésért: Szép Renáta titkársági ügyintéző 

 

 

Szentgotthárd, 2013. május 22. 

 

                                                                                                            Huszár Gábor 

                                                                                                             polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 
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a Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: Orvosi ügyeleti rendszer finanszírozása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó kötelező 

önkormányzati feladat. Szentgotthárdon a Rendelőintézet Szentgotthárd szervezi az ellátást, 
amelyet – Szentgotthárd Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján - valamennyi 
kistérséghez tartozó település is igénybe vesz. Az ellátás biztosításának OEP által le nem 

finanszírozott költségei lakosságszám arányában oszlanak meg.  

 

2013. évben emelkedett az orvosi ügyelet díjazása 6 százalékkal, így az idei költségvetés főbb 

vonalakban a következőképpen alakul: 

 Összes kiadás:   26.201.000,- Ft 

 TB támogatás:   17.150.716,- Ft 

 Szentgotthárd:  5.369.975,- Ft 

 14 község:          3.680.309,- Ft. 

 

Dr. Csiszár Judit, a Rendelőintézet vezetője arról tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az orvosi ügyeleti rendszer kritikus állapotban van, különös tekintettel a közelgő 

szabadságos időszakra, mivel a kötelező ügyeletszámot valamennyi háziorvos szinte már most 

mindenki túllépte. Tájékoztatása alapján Dr. Aknay Imre az egyetlen orvos, aki úgy 

nyilatkozott, hogy vállal ügyeletet a kötelező óraszámon felül is.  Már a nyári időszak ügyeleti 

ellátásának megszervezésében is komoly problémák adódnak majd, hiszen Aknay Doktor 

egész júliusban szabadságon lesz és ebben a hónapban más orvosok is el szeretnének menni 

szabadságra. 

 

Az Intézetvezető Asszony összehasonlító adatokat szerzett be a 2013. évi ügyeleti díjak 

vonatkozásában: 

 
 Szentgotthárd Körmend Zalaegerszeg Őriszentpéter 

Hétközi  1284 2010 2500 1400 

péntek 1409    

hétvégi 1468 2300 3000 1600 

ünnepi 1710 2500 3000 2000 

 

Az Intézetvezető Asszony szerint a probléma megoldására 2 mód kínálkozik: 

 

1) ÜGYELETI DÍJEMELÉS, amelynek következtében részben a hozzánk tartozó 

orvosok ügyelési hajlandósága valamelyest emelkedik, részben pedig ide tudnánk 

csábítani azokat a külső kollegákat akik most a környékbeli ügyletekben vesznek 

részt  és így zökkenőmentesen meg tudnánk  oldani a nyári hónapok kritikus 

időszakának és az év hátralevő idejének ügyeleti ellátását. Az emelést követően az 

Intézményvezető Asszony javaslata alapján orvosnak 2000,- Ft/óra, asszisztensnek 

800,- Ft/óra lenne az ügyeleti díjazása, vagyis ez az alábbi többletköltségeket 

jelentené: 
 

 jelenleg összesen 2013. június  2013. II. félév 
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orvosi díj 11.350.114,- Ft 1.680.000,- Ft 

 

8.144.000,- Ft 

 

asszisztens: 4.177.893,- Ft 853.440,- Ft 4.454.144,- Ft 

 

 

2013. évet terhelő többletkiadás az Intézetvezető Asszony által javasolt emelt 

díjakkal:  

Orvos:      3.042.640,- Ft 

Nővér:      2.295.459 + 619.774,- Ft 

Összesen: 5.957.873,- Ft – lakosságszám arányos megosztásban: 

 Szentgotthárd:  3.515.145,- Ft 

 14 község:          2.442.728,- Ft 

 

A javasolt emelt bérezéssel az ügyelet éves (2014.) költségvetése 37.060.096,- Ft 

lenne, amelynek a TB által nyújtott támogatással (17.151.000,- Ft) és a saját 

bevételekkel (75.000,- Ft) le nem fedezett, önkormányzatokat terhelő költsége 19.834 

096,- Ft lenne, lakosságszám arányos bontásban: 

 Szentgotthárd:  11.768.537,- Ft 

 14 község:          8.065.559,- Ft 

 

2) Az Intézetvezető Asszony szerint hosszútávon az ügyelet KÜLSŐ 

SZOLGÁLTATÓ általi ellátása látszik célravezetőnek. Erre nézve előzetes 

tárgyalásokat folytatott lehetséges szolgáltatóval, amely szükség esetén akár már az 

idén csatasorba tudna állni  friss, jól képzett, sürgősségi ellátásra szakosodott külső 

munkaerővel. Erre természetesen pályázat – várhatóan közbeszerzési eljárás – 

lefolytatását követően kerülhet sor.  

 

Az ügyelet éves költségvetése a kiszervezést követően várhatóan és 

hozzávetőlegesen 37 millió forint lenne, külsős céggel ellátva. A teljes felelősséget 

átvállalnák tőlünk, ezzel megszűnnének a jelenlegi problémák az ügyeleti beosztás 

körül es emelné a színvonalat is. Ehhez hozzávetőlegesen 19 M Ft önkormányzati 

hozzájárulás szükséges, lakosságszám arányos elosztásban: 

 Szentgotthárd:  11.210.000,- Ft 

 14 község:          7.790.000,- Ft 

 

 

ÖSSZEGEZVE 

 

ÖNKORMÁNYZATI 

HOZZÁJÁRULÁS 

ÉVES KÖLTSÉGVETÉS 

JELENLEG JAVASOLT 

BÉREMELÉSSEL 

KISZERVEZÉSSEL 

SZENTGOTTHÁRD 5.369.975,- Ft 11.768.537,- Ft 11.210.000,- Ft 

14 KÖZSÉG 3.680.309,- Ft 8.065.559,- Ft 7.790.000,- Ft 
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Úgy látjuk, hogy a szentgotthárdi ügyeleti díjak valóban nem tarthatók ezen a szinten még 

rövid távon sem. Az elmúlt években az emelések elmaradtak, pedig minimális emelésekkel 

szinten lehetett volna tartani a díjakat, viszont ekkora „lemaradást” nem lehet egyik napról a 

másikra, ráadásul év közben behozni: az Önkormányzat / Rendelőintézet idei 

költségvetésében nincs erre beállítva további 5,9 millió Ft. 

 

Ettől függetlenül néhány lehetséges megoldást felvázolunk előre bocsátva, hogy közöttük a 

„B./ verzió” az elméleti, ekkora emelés megvalósításának nincsenek meg a feltételei – 

legfeljebb, ha erre pályázatot lehetne találni és ezzel forrást biztosítani: 

  

 

A/ verzió: minimális emelés azonnal 

A/1 -> és 2013. január 01-től a javasolt teljes 

béremelés 

A/2 -> és megpályáztatás azzal, hogy 2013. január 01-

től külső cég látja el 

A/3 -> és megpályáztatás mielőbbi feladatátadással 

külső cégnek 

 

B/ verzió: javasolt + 5.9 M forintos emelés azonnal 

B/1 -> és nincs megpályáztatás 

 

B/2 -> és párhuzamosan megpályáztatás mielőbbi 

feladatátadással 

 

 

A/ verzió:  

Egy nagyon minimális emelés megadását javasoljuk most,  

- az A/1 verzióban egyidejűleg fel kell vázolni azt, hogy ez az első lépés és hova- 

mikor fogunk innen  eljutni -> 2014. januárjától emelve a bérezést a maihoz képest 

5,9 millióval (Sztg. és 14 község többletköltsége), DE ez csak akkor működik, ha a 

háziorvosaink az ügyelet ellátását rendben vállalják ebben a rendszerben, az új 

bérezés mellett. A mostani minimális emelés összegét és annak fedezetét kell 

meghatározni. (Ha például fele akkora mértékben emelünk azonnal – július 01. 

időponttól, mint az Intézetvezető Asszony javaslata, akkor kb. 2.5 millió forint 

többletköltség jelentkezik idén, lakosságszám arányosan elosztva ez 

Szentgotthárdnak 1.5. M Ft, a 14 községnek: 1 M Ft többletköltséget jelent 2013. 

évre.) 

Amennyiben a saját orvosainkkal ennek ellenére nem tudjuk rendesen biztosítani az 

ellátást, mert nem vállalják, az ügyelet ellátását meg kell pályáztatni és aztán egy új 

cég végzi a munkát - másokkal és nem a maiakkal.  

- az A/2 verzióban év végéig minimális emelést adunk a helyi orvosoknak, de 

párhuzamosan megpályáztatjuk az ellátást azzal, hogy csak 2014. január 01. 

időpontot követően adjuk át és ezzel tervezzük a jövő évi költségvetést is. 

- az A/3 verzióban év végéig minimális béremelést adunk a helyi orvosoknak és a 

legkorábbi időponttal kiszervezzük az ellátást, azzal, hogy ennek többletköltsége  - 

amint a megpályázatást követően pontosan tisztázódik -  már az idei költségvetést 

terheli időarányosan. 

 

B/ verzió:  

Az Intézetvezető Asszony által javasolt mértékkel azonnal megemeljük a bérezést és  

- a B/1 verzióban ez így is marad, és nem kerül megpályáztatásra a szolgáltatás. 
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-  párhuzamosan meg is pályáztatjuk a szolgáltatást (B/2), azzal, hogy ennek 

többletköltsége már az idei költségvetést terheli időarányosan. 

Mindkettő B/ verzió legkevesebb 5.9 M Ft többletköltséget jelent 2013. évben, attól 

függően, hogy kiszervezzük-e év közben, és ha igen, mikortól – onnantól várhatóan 

magasabb lesz az ellátás összege. A (legkevesebb) 5.9 M Ft fedezete kérdéses.  

 

A fenti lehetőségek közül egy, az Intézetvezető Asszony által javasolt béremelés felét 

javasoljuk meghatározni azonnal július 01. időponttól, azzal, hogy ezt a kistérség 

polgármestereivel egyeztetni kell. Mivel a kiszervezés külső céggel és a helyi orvosoknak 

javasolt béremelés verziók között az önkormányzati hozzájárulás várható összege között 

nincs jelentős eltérés, 2014. január 01. időponttól a kiszervezést tartjuk jobb 

megoldásnak: a teljes feladatot és vele a felelősséget átvállalnák tőlünk, ezzel 

megszűnnetek a jelenlegi problémák az ügyeleti beosztás körül. Természetesen ezt is 

egyeztetni szükséges a környező településekkel és a következő hónapban visszatérni a 

kérdésre. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvileg egyetért azzal, hogy az 

orvosi ügyeletet ellátók bérezését várhatóan 2013. július 01. időponttól meg kell emelni, 

ehhez – a lakosságszám arányos finanszírozás elvet figyelembe véve – 2013. év II. félévére 

várhatóan … (1.5 M) … Ft többlettámogatást biztosít a Rendelőintézetnek a …………… 

terhére azzal, hogy a béremelést és az ellátás formájának hosszútávon való biztosítását 

egyeztetni szükséges a kistérség önkormányzataival. 

Határidő: azonnal, egyeztetésre: a júniusi rendes testületi ülésig 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                dr. Csiszár Judit intézetvezető 

                Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

              

Szentgotthárd, 2013. május 21. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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Előterjesztés 

 
a Képviselő-testület 2013. május 29-i testületi ülésére 

 

 

Tárgy: „Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítése” (KEOP-1.2.0/09.11pályázathoz szükséges saját 

forrás biztosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata az elmúlt években már többször 

szándékozott pályázatitámogatással megépíteni Máriaújfalu városrész 

szennyvízcsatorna hálózatát. Az e tárgybanszületett 178/2010. számú 

Képviselő-testületi határozat a projekt előkészítésére 2010. évben 

1.515.000,- Ft-ot, az önrészre 50.389.800,- Ft-ot, az el nem számolható 

költségekre2.200.000,- Ft-ot biztosított a 2010. és 2011. évi költségvetés 

terhére. Sajnos az akkori pályázati lehetőségeknek a teljes körű 

kiépítettséget biztosító pályázati dokumentáció nemfelelt meg, a vállalt 

bekötések száma kevesebb volt, mint 45 db/1.0 km. 
2012. szeptember 17-től érvényes a Környezeti és Energetikai 

Operatív Program kereténbelül a „Szennyvízelvezetés és tisztítás 

konstrukció” (KEOP-1.2.0/09-11) pályázatifelhívása. A felhívás 

alapján az elnyerhető támogatás maximális aránya – az 

elszámolhatóköltségekre vonatkozóan hozzávetőlegesen 95%. Támogatást 

csak a legalább nettó 250.000.000 Ft tervezettteljes elszámolható 

összköltségű projektek kaphatnak. 
 

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek 

kiválasztásra. Apályázatok benyújtására folyamatosan van 

lehetőség – egészen a konstrukciófelfüggesztéséig. 

 

A korábbi, sikertelen pályázatok után ismételten külső szakértőket is 

bevonva - újabb, módosítottdokumentáció összeállítására került sor, 
amely már lehetőséget biztosít a mostani felhívás kapcsán sikeres 

pályázat benyújtására. A jelenleg rendelkezésre álló előzetestervezői 

információk szerint, a 3.163.0 m hosszúságú gerincvezetékre 163 

ingatlancsatlakoztatható, így az 1.0 km-re jutó bekötések száma 51 db, 

ami meghaladja a feltételkéntszabott minimum 45 db/1.0 km-t.  

A pályázatban elszámolható költség 364.093.650,- Ft, az igényelt 

támogatás összege: 345.301.667,- Ft. A támogatás mértéke: 94,84%. Az 

önerő mértéke: 18.791.983,- Ft. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 231/2012. 

számú határozatában felhatalmazta a Polgármestert a pályázati 

dokumentáció elkészíttetésére, és egyetértett azzal, hogy Szentgotthárd 
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Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „Szennyvízelvezetés és 

tisztítás konstrukció”(KEOP-1.2.0/09-11) pályázati felhívásra 

Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen a szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítésére. 

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt 
Képviselő-testület elé: 

 

 
Határozati javaslat 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció” (KEOP-1.2.0/09-11) című 

pályázat önkormányzati projektrészének megvalósításához szükséges 

önrészt-18.791.983,- Ft- a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 
     Dr. Takács Adrienn pályázati referens 

 

 

Szentgotthárd, 2013. május 21. 

 

 

 

        Huszár Gábor 

        polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-i  ülésére 

Tárgy: Európai Terület Társulás létrehozásának 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Körmend Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzőjétől jött megkeresést terjesztjük a Testület elé. 

Az Európai Terület Társulás létrehozásának szándékát már megtárgyalta az elmúlt években az 

Önkormányzat.  

A meghozott határozat a következő volt: 

68/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata belépjen az Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulásba. Ehhez kapcsolódóan elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét tartalmazó 

Alapszabályt és az Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Egyezményt azzal, hogy a polgármester 

csak akkor írja alá az Alapszabályt, ha az alább felsorolt kérdésekben az Alapszabály módosításra 

kerül: 

- a Képviselő-testület kéri Szentgotthárd telephelyként való megnevezését, 

- valamint kéri, hogy az Alapszabály módosításnál és tag kiválásánál a szavazati arányoknál a 100 %-

os szavazati arány kétharmados arányra csökkenjen. 

 

Ennek a Társulásnak a lényege és célja  az, hogy 24 határ menti város Magyarországról (Körmend, 

Lenti, Letenye, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Vasvár, Zalalövő, Ausztriából(Fürstenfeld, Feldbach, 

Friedberg, Hartberg, Gleisdorf, Fehring, Radkersburg, Weiz,) és Szlovéniából (MurskaSobota, 

Ljutomer, Lendava, Beltinci, Ormoz, Ptuj, Lenart, GornjaRadgona, Radenci) összefogásával 

létrejöjjön egy olyan szerveződés, amely az általa lehatárolt területi egységen belül egységesen lép fel 

az alábbi területeken: 

- gazdasági és társadalmi kohézió, 

- összehangolt fejlesztési programok kidolgozása, 

- összehangolt projektstratégia, közös projektek megvalósítása, 

- az összehangolt projektstratégia révén olyan uniós támogatások lehívása, amelyek révén 

lehetőség nyílik munkahelyteremtésre, életminőség javítására, az építette és természeti 

örökség megőrzésére, környezetvédelmi szempontok érvényesítésére. 

Ismereteink szerint a jövő időszakban az Európai Unió támogatásaiból ezek a szervezetek fognak első 

sorban részesülni.  A ETT-ben részt vevő települések adottságai nyilvánvalóan eltérőek. A magyar 

települések azonban valószínűleg szlovén és osztrák településekhez képest jobban átérzik e Társulás 

jelentőségét, ugyanis az EU következő költségvetési ciklusában (2014-2020) más településhez képest 

előnyösebb helyzetben lesz az, amely település tagja valamely ETT-nek. Az elképzelések szerint at 

ETT munkaszervzete Körmend Város Polgármesteri hivatala lenne.  

Körmend város Önkormányzata sikeresen vett részt azon a pályázaton, amely az ETT megalakításához 

biztosít finanszírozást. Így el lehet mondani azt, hogy az alapozások folynak, a cél az, hogy a 

következő költségvetési ciklus megnyílásakor az ETT alapítása befejeződjék.  

A Képviselő-testület elé tárjuk most az ETT alapszabályát és egyezményét. Kérjük, hogy olvassák azt 

át, véleményezzék, és jóváhagyólag támogassák. A 16/2010. (XII.15.) KIM rendelet értelmében a az  

ETT-ben való tagként történő részvételt az igazságügy-miniszter engedélyezi, így a kérelmet meg kell 

küldeni a KIM felé jóváhagyásra.  
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A tavalyi határozatunk szerinti kezdeményezés a csatolt mellékletből kitűnően nem valósult meg, 

ehhez ragaszkodhatunk vagy meghozhatjuk a Körmend Jegyzője által javasolt határozati javaslatot. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Szentgotthárd város Önkormányzata Képviselő-testülete, a korábban már meghozott döntéseit 

megerősítve, és azon túlmutatva kinyilvánítja, hogy megismerte az Eurocities Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás létrehozásáról szóló egyezményt, 

valamint Eurocities Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás 

alapszabályát.  

A Képviselő-testület a fenti dokumentumok ismeretében hozzájárul ahhoz, hogy 

Szentgotthárd város Önkormányzata az egyezmény-és az alapszabály-javaslat szerinti európai 

területi társulásban részt vegyen. 

Szentgotthárd város Önkormányzata kinyilvánítja azon akaratát, hogy az európai területi 

társulásban tagként részt kíván venni. Ennek első lépéseként az Önkormányzat elfogadja az 

általa megismert, az 1. pontban körülírt dokumentumokat, és felhatalmazza a polgármestert 

azok aláírására, és vállalja, hogy a tagsággal együtt járó kötelezettségeket (pl. tagdíj fizetés) 

teljesíti, a pénzügyi kötelezettségeket éves költségvetésében megtervezi.  

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

Szentgotthárd, 2013. május 23.. 

                                                                                                                     Huszár Gábor 

                                                                                                polgármester 

Ellenjegyzés: 
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E l ő t e r j e s z t é s 

 

A Képviselő-testület 2013. május 29.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A 3/2013.(II.28) önkormányzati rendeletet (a 2013.évi költségvetésről)  a következő területeken 

szoindokolt végrehajtani: 

 

1. A 2012.évi CCIV. tv.3. mellékletében központosított előirányzat 

    terhére biztosított pótelőirányzat 

 Kiadási pótelőirányzat 

 - Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 

   Tel.hull.vegyes begyűjtése. száll/dologi k./ 1 380,8 e/Ft 

 Fedezetük: Központosított előir.  1 380,8 e/Ft 

 

2. Képviselő-testületi határozatok 

   - 289/2012.sz. határozat „Szentgotthárd közművelődésért Díj” 

      Önkorm.igazg.tev.  102 e/Ft 

      Ebből : személyi jutt. 80 e/Ft 

                   munkaa.terh.jár. 22 e/Ft 

       Fedezetük:Kitüntetési keret zárolás /Műk.c.p.e.á.államh.kívülre/ -  102 e/Ft 

   - 31/2013 sz. határozat Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ  

      Szolgáltató Nonprofit Kft. Tagi támogatás 

      Város és községgazd. /dologi kiadás/  4 220 e/Ft 

      Fedezete: Általános tartalék  -  2 000 e/Ft 

                      Működési céltartalék /Pénzmaradvány/ -  2 220 e/Ft 

   - 62/2013. sz határozat Gotthárd-Therm Kft tagi kölcsön 

       Működési kölcsön  20 000 e/Ft 

   Fedezete:  Működési céltartalék /pénzmaradvány/ -  20 000 e/Ft 

 

3. 40. számú Képviselőtestületi határozat szentgotthárdi Polgármesteri hivatal  

 2013. március 1-től Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tagjaként  

 látja el az önkormányzat feladatait. 

 Megszűnés miatt a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak rendezése, zárolása 

 Polgármesteri Hivatal előirányzat rendezés 

 Ebből: Tárgyi eszk. besz. 431 e/Ft 

             Dologi kiadás zárolás - 431 e/Ft 

 Polgármesteri Hivatal előirányzat zárolás  -  196 066 e/Ft 

 Ebből személyi juttatás  -  99 708 e/Ft 

            Munkaa. Terh. jár. -  27 886 e/Ft 

            Dologi kiadás -  48 541 e/Ft 

            Egyéb műk.k. /Társ.és sz.j/ -  19 931 e/Ft 

 Fedezete: Intézményi műk.bev.  -  6 589 e/Ft 

             Irányító sz.-től kapott támogatás  -  189 477 e/Ft 
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 Közös Önkormányzati Hivatal  199 125 e/Ft 

 Ebből személyi juttatás  99 708 e/Ft 

            Munkaa. Terh. jár. 27 886 e/Ft 

            Dologi kiadás 48 541 e/Ft 

            Egyéb műk.k. /Társ.és sz.j/ 19 931 e/Ft 

           Személyi juttatás 3 059 e/Ft 

 Fedezete: Intézményi műk.bev.  6 589 e/Ft 

             Irányító sz.-től kapott támogatás  189 477 e/Ft 

             Támogatásértékű műk.bev. önkormányzattól 3 059 e/Ft 

 

4. 14/2013.(IV.25) sz. ÖKT rendelettel jóváhagyott 2012 évi zárszámadás 

  alapján pénzmaradvány rendezése. 

 a./  Móra F. Városi Könyvtár/dologi kiadás/6 566 e/Ft 

      Ebből dologi kiadás  6 496 e/Ft 

                Tám.ért.műk.k.önk. 70 e/Ft 

      Működési c pénzmaradvány   6 566 e/Ft 

 

 b./ Rendelőintézet   4 244 e/Ft 

      Ebből dologi kiadás  3 369 e/Ft 

                Tám.ért.műk.k.önk. 875 e/Ft 

      Működési c pénzmaradvány   4 244 e/Ft 

 

 c./ Polgármesteri Hivatal /Tám.ért.műk.k.önk./ 4 650 e/Ft 

      Működési c pénzmaradvány   4 650 e/Ft 

 

 d. Önkormányzat 

      Központi költségvetési befizetések /dologi k./ 4 325 e/Ft 

      Szentgotthárd Luzern Energiaváros Projekt7 473 e/Ft 

      Ebből: dologi kiadás 4 752 e/Ft 

                  Beruházás 2 721 e/Ft 

      III. Béla Szakképző Iskola (dec.havi terhelés) 5 610 e/Ft 

      Ebből: személyi juttatás 4 546 e/Ft 

                 Munkaa.terh.jár 1 064 e/Ft 

     Működési céltartalék  22 821 e/Ft 

     Felhalmozási céltartalék   e/Ft 

     Felhalm.c.tám.ért. bev.fej-től  - 3 045 e/Ft 

     Fedezete: Felhalm.pénzmar.   3 531 e/Ft 

                     Működési pénzmaradvány   34 148 e/Ft 

                     Támogatás ért. Műk.bev. önk.kvi.sz. 5 595 e/Ft 

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 

hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 

tájékoztatását, ezért itt ezekről rendelkezni kell. 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: előírás, hogy a 

költségvetési rendeletet évente a kiadások- bevételek alakulásának függvényében korrigálni 

szükséges, hiszen így tudjuk lekövetni  a gazdasági – pénzügyi folyamatokat.  A követés naprakészen 

tartása fontos gazdasági – költségvetési érdek. 

A változásnak társadalmi kihatása: nem releváns.  
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Környezeti és egészségi következménye: nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem okoz többletfeladatot  

A jogalkotás elmaradásának esetén: a kialakuló helyzet ellentétes lesz a törvényi előírásokkal.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2013. évi költségvetés módosító 

rendeletét megalkotni szíveskedjenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. május 17 

 

 

                                                                              Dr Dancsecs Zsolt  

                                                                                       Jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/…..(…) önkormányzati rendelete 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt feladatkörében eljárva 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők 

szerint rendelkezik: 

 

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.28.) 

önkormányzati  rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2.083.090,8 e/Ft-ban, azaz kettőmilliárd-nyolcvanhárommillió-kilencvenezer 

nyolcszáz forintban, 

b) bevételi főösszegét 2.083.090,8 e/Ft azaz kettőmilliárd-nyolcvanhárommillió-kilencvenezer 

nyolcszáz forintban, 

     állapítja meg.” 

 

2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg 

forrásait és azok összegét – a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján – az alábbiak 

szerint határozza meg: 

(2) Működési bevételek      1.438.663,8 e/Ft 

a) intézményi működési bevételek:    153.089 e/Ft,  

   b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele          1.008.500 e/Ft 

c) Működési támogatások:       102.051,8 e/Ft 

d) Egyéb működési bevételek:         175.023 e/Ft 

 

(3) Felhalmozási bevételek     343.005 e/Ft 

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek   188.519 e/Ft 

b) Felhalmozási támogatások     0 e/Ft. 

c) Egyéb felhalmozási bevételek    154.486 e/Ft 

 

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét.   0 e/Ft 

 

(5) Költségvetési bevételek összesen:   1.781.668,8 e/Ft 
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(6) Költségvetési hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételek 301 422 e/Ft 

a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele:     301.422 e/Ft 

aa) működési pénzmaradvány         49 608 e/Ft, 

ab) felhalmozási pénzmaradvány         251.814 e/Ft. 

 

(7) Finanszírozási bevételek összesen:       301.422 e/Ft” 

 

3.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül: 

a) működési kiadások előirányzatra   1.044.331,8 e/Ft-ot,  

b) felhalmozási kiadások előirányzatra      409.698 e/Ft-ot,; 

c) támogatások kölcsönök nyújtására        20 000 e/Ft-ot, 

d) pénzforgalom nélküli kiadásokra      337.081 e/Ft-ot, 

e) hiteltörlesztésre                               271.980 e/Ft-ot 

határoz meg.” 

       

4.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

a) személyi juttatások előirányzata             256.318 e/Ft, 

b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata              66.657 e/Ft, 

c) dologi kiadások előirányzata              527.822,8 e/Ft, 

d) egyéb működési kiadásra              193.534 e/Ft, ebből 

da) támogatásértékű kiadások    115.031 e/Ft 

db)működési célú péneszköz átad. államh. kívülre    43.031 e/Ft 

dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás     35.472 e/Ft 

e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata                        0 e/Ft, 

f) működési kiadás előirányzata összesen:          1 044 331,8 e/Ft. 

 

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az Önkormányzat 

esetén a kiemelt előirányzatok a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: 

a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 2.000 

e/Ft összegben, melyből 

aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft, 

ab) katasztrófa alap          1.000 e/Ft, 

ac) általános tartalék               0 e/Ft; 

 

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez  335.081 e/Ft összegben, az alábbiak szerint: 

ba) működési céltartalék:     18.201 e/Ft, 

bb) fejlesztési céltartalék:    316.880 e/Ft. 

 

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 
a) Civil Alap                              4.000 e/Ft 
b) Pályázati alap Működési       1.601 e/Ft 
c) Intézménykarbantartás          3.000 e/Ft 
d) Pannon Kapu rendezv.          1.000 e/Ft 
e) Környzetvédelmi alap           1.000 e/Ft 
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f) Közcélú fogl.dologi                  500 e/Ft 
g) Közcélú fogl.páláyzati önrész  1.100 e/Ft 
h) Pannon Kapu idegenfor.marketing kts 1.000 e/Ft 
i) Városi rend.30 éves város                     5.000 e/Ft 

 

(5) Az (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg: 
a) Pályázati alap     5.000 e/Ft 
b) Játékvár Óvoda felújítása   5.680 e/Ft 
c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz)   15.000 e/Ft 
d) Gotthard Therm Kft kötvény 

kezességváll.               291.200 e/Ft                      

 

(6) A céltartalékban tervezett 335.081 e/Ft felhasználása a következők szerint történik: 
a) A 5.§ (4) bekezdés (a-i) testületi döntés alapján 
b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján 
c) A 5.§ (5) bekezdés b) és c) pályázat elnyerésekor 
d) A 5.§ (5) bekezdés d) a banki kötelezés szerint” 

 

5.§ A Rendelet 7.§- a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, 

vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen   48 157 e/Ft működési célú 

központi támogatásban, 32 741,8 e/Ft Központosított működési célú támogatásban, 21 153 e/Ft a 

szociális juttatásokhoz kapcsolódóan tervezhető működési célú központi támogatásban részesül.” 

 

 

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

              Huszár Gábor                                                    Dr. Dancsecs Zsolt 

      polgármester             jegyző 

 

 
 

Kihirdetve: 
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Indokolás a Rendelettervezethez: 

 

1.§. 

A költségvetési rendelet módosítása következtében a kiadási főösszeg-, a bevételi főösszeg-, 

változásával foglalkozik. 

2.§. 

A bevételi főösszeg forrásainak, és összegeinek változását részletezi. 

3.§. 

A kiadási főösszeg változását részletezi működési-, felhalmozási kiadások, támogatások-, kölcsönök 

nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások és hiteltörlesztés jogcímenként. 

4.§ 

A működési kiadások változását részletezi önkormányzat szinten kiemelt előirányzatonként, valamint 

a tartalék változását mutatja be. 

5.§. 

Az állami hozzájárulások alakulását mutatja be. 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2013. május 29-i ülésére 

 

Tárgy: Sztg. 090/65 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 239/2012. számú határozat 3. pontja és a 280/2012. számú határozat 

alapján külterületi ingatlanokat, ill. azokban lévő tulajdoni részarányait az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben 

szokásos módon meghirdette eladásra. 

A vagyonrendeletünk értelmében 25 millió Ft értékhatár alatti értékesítés esetén a pályázati 

kiírást a helyben szokásos módon kell közzétenni. A Képviselőtestület a legjobb ajánlattevő 

javára dönt. 

 

A meghirdetett ingatlanok közül Fodor József Zsigmondné őstermelő, (sz. név: Mikos Éva 

Mária, an.: Kóczán Magdolna), 8420 Zirc, Alkotmány u. 41/B. sz. alatti lakos a 

szentgotthárdi 090/65 hrsz-ú, 3444 m2 területű, kivett rét művelési ágú ingatlanban lévő 7/24 

Önkormányzati tul. részarányra tett vételi ajánlatot, a meghirdetett 71.136.-Ft-ért. (vételi 

ajánlat: 1. sz. melléklet) 
Fodor József Zsigmondné az ingatlanban 6/24 tul. részaránnyal rendelkezik. 

 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14. § (2) és (5) bekezdése szerint: 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az 
épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló 
elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.  
(5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - 
amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem 
rendelkezik - az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az 
elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon 
értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon 
belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 
napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás 
igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától 
kell számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

 

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és annak Földhivatalnál történő átvezetése a vevő 

feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli.   

Az adás-vételi szerződés aláírásának és a vételár megfizetésének végső határideje az eladási 

ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.     

 

Határozati javaslat 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szentgotthárdi 090/65 hrsz-

ú, 3444 m2 területű, kivett rét művelési ágú ingatlanban lévő 7/24 tulajdoni részarányát 

Fodor József Zsigmondné (sz. név: Mikos Éva Mária, an.: Kóczán Magdolna), 8420 Zirc, 

Alkotmány u. 41/B. sz. alatti lakos részére értékesíti. Az eladási ár: 71.136.- Ft. 
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Az adás-vételi szerződés elkészíttetése és annak Földhivatalnál történő átvezetése a vevő 

feladata és az ezzel felmerült költség is a vevőt terheli.   

Az adásvételi szerződés megkötésének és a vételár megfizetésének határideje: A nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) alapján a magyar államot megillető 

elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot (amennyiben a magyar állam nem él az elővásárlási 

jogával) követően megküldött értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő 

elmulasztása jogvesztő 

 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 

Szentgotthárd, 2013. május 14. 

 

                                                                                          Fekete Tamás 

                  városüzemeltetési vezető 
Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
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1.sz. melléklet: 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. május 29-i ülésére. 

 

Tárgy : Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződéshez hozzájárulás  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az Önkormányzat által 
meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv szerint 
szabályozott 
haszonkölcsönbe adott területrészeket az Önkormányzat tulajdonban lévő szentgotthárdi 
926 és 928/1 hrsz-ú ingatlanaiból, melyhez 10 személy és a PRONAS részére a 67/2012. 
számú határozat 4.) pontja, a 125/2012. sz. és 200/2012. sz. határozata alapján hozzá is 
járult. 
 

67/2012. számú határozat 4.) pontja 

„4.)Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete az önkormányzat 
által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári törvénykönyv 
szerint szabályozott 
haszonkölcsönbe adja a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szentgotthárdi 
926 és 928/1 hrsz-ú ingatlant Trifusz József Szentgotthárd Árpád u. 17., Herczeg 
István Szentgotthárd Honvéd u. 19., Csuk Roland Szentgotthárd Petőfi S. u . 39., 
Merkliné Kardos Katalin Szentgotthárd Árpád u. 13. I/5., Horváth Brigitta 
Szentgotthárd Kossuth L. u. 3/D. Hámori Attila Szentgotthárd Pável Á. ltp. 5. I/3., 
Oláh Sándorné, Szentgotthárd Széll K. tér 1. és Papfalvi Gábor Szentgotthárd 
Szabadság tér 2. alatti magánszemélyek valamint a PRONASZ Egyesület 
Szentgotthárd számára. A. szerződő felek kötelezettsége, hogy a területet közösen 
rendbe tegyék és azon mezőgazdasági tevékenységet folytassanak. A területen a 
rend fenntartásáért közösen felelnek. 
A haszonkölcsön-szerződés 5 évre szól.” 
 
125/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári 
törvénykönyv szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 
926 és 928/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön 
szerződésben a haszonkölcsönbe vevő felek közé Takács Arnold 9970 
Szentgotthárd, Kethelyi u. 33. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 
 
200/2012. számú Képviselő-testületi határozat: 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a 
Polgári törvénykönyv szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a 
szentgotthárdi 926 és 928/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött 
Haszonkölcsön szerződésben a haszonkölcsönbe vevő felek közé Árva Tünde 9970 
Szentgotthárd, Petőfi u. 37. sz. alatti lakos felvételre kerüljön. 
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A haszonkölcsönbe adott területrészen maradt még használatba vonható szabad terület, 
melyre Murányi Lajos 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. sz. alatti lakos jelezte igényét 
Hivatalunk felé (1.sz. melléklet).  
Ahhoz, hogy Murányi Lajossal is Haszonkölcsön Szerződést köthessünk, ill. módosíthassuk, 

a Vagyonrendelet szerint szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása. 

 

Határozati javaslat 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat által meghirdetett Közösségi kertek program keretében a Polgári 
törvénykönyv szerint szabályozott haszonkölcsönbe adás alapján a szentgotthárdi 926 és 
928/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött Haszonkölcsön szerződésben a 
haszonkölcsönbe vevő felek közé Murányi Lajos 9970 Szentgotthárd, Árpád u. 11. sz. alatti 
lakos felvételre kerüljön. 
 

Határidő a közlésre azonnal,   

Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

Szentgotthárd, 2013. május 14. 

 

                                                                                            Fekete Tamás 

       városüzemeltetési vezető 
Ellenjegyzés: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző     
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1.sz. melléklet: 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselőtestület 2013. május 29.-i ülésére 

 

Tárgy: A Művelődési ház udvarán levő szaletlik állapotával kapcsolatos tájékoztatás 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint a Szentgotthárd Kossuth L. u. 7. számú, 38. hrsz-ú ingatlan – Művelődési ház –  tulajdonosát, az 

alábbiakról tájékoztatom a Képviselő-testületet: 

 

Bejelentés kapcsán a városüzemeltetés megkeresése alapján az építési hatóság is tapasztalta illetve 

megerősítette, hogy a Művelődési ház telkén található két szaletli állaga jelentősen tovább romlott. A 

szaletli Kossuth L. u. 9. felőli fala megrepedt – ezt a csatolt fotó is igazolja. Meglátásunk szerint az 

ingatlan tulajdonosának – Szentgotthárd Város Önkormányzatának sürgősen intézkednie kell. Az 

építmények balesetveszélyt is magukba rejtő állapotban vannak. Tekintve az építmények 

közhasználatú jellegét a veszélyt az építmények azonnali elbontásával lehet megszüntetni. 

De nemcsak a keleti oldal, hanem a nyugati is kritikus állapotban van és ugyanez az állapot ott is be 

fog következni.  

A jelek szerint mára egyes oszlopok földbe beásott része korhadhatott el, ettől változott meg az 

építmények stabilitása – a helyzet egészen biztosan rohamosan tovább fog romlani. 

Felelős tulajdonosként sajnos nem látszik  más mint a bontás.  

 

Kérem a Képviselőtestületet döntése meghozatalára. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szentgotthárd Kossuth L. 

u. 7. számú, 38. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlanon levő ú.n. „szaletlik” bontását 

rendeli el, a déli és a keleti telekhatár mentén a meglévő kerítéssel azonos kialakítású kerítés 

építésével együtt. 

             Határidő:   

             Felelős:  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. május 21. 

 

 

 Fekete Tamás 

 városüzemeltetési vezető 

 

 

Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt 

                    Jegyző 
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