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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB Alapító Okiratának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Városunkban és kistérségében a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

(SZEOB) intézmény látja el a logopédiai feladatok ellátását: egy fő helyben dolgozó és egy fő 

utazó logopédus segítségével. 

 

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. A rendelet 3.§-a alapján  valamennyi pedagógiai szakszolgálati feladatot – 

köztük a SZEOB intézményében is biztosított logopédiai ellátást  - az állami köznevelési 

közfeladat-ellátás keretében megyénként egy, a Központ által fenntartott pedagógiai 

szakszolgálati intézmény, továbbá az állami feladatellátásban az  oktatásért felelős 

miniszterrel kötött köznevelési szerződés alapján  részt vevő fenntartó fenntartásában  

működő pedagógiai szakszolgálati intézmények látják el. A pedagógiai szakszolgálati 

feladatok egységes szakmai irányítását a miniszter látja majd el. A rendelet 47.§ (1) bek. b) 

pontja alapján a pedagógiai szakszolgálatok feladatainak ellátásában részt vevő nem állami 

fenntartású intézmények – mint esetünkben a SZEOB - az általuk ellátott gyermekek, tanulók 

fejlesztésével kapcsolatos dokumentációt 2013. március 31-ig a Központ által meghatározott 

módon átadják a feladat ellátását átvevő, területileg illetékes tagintézménynek.  

 

Amennyiben az alapító önkormányzatok (Szentgotthárd, Magyarlak, Csörötnek, Rönök, 

Gasztony) nem módosítják az intézmény alapító okiratát – továbbra is az intézmény 

köznevelési feladatai között szerepel 19.1. c ) pont alatt a  logopédiai ellátás, mint pedagógiai 

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

nyilván egy általunk (a Kistérségi Társulás által) fenntartott intézménynél.  

  

A fentiek alapján az intézmény alapító okiratából a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó 

részek törlését előkészítettük: a módosító okiratot az előterjesztés 1. számú melléklete, a 

kiegészítéssel, módosítással egybeszerkesztett egységes Alapító Okiratot pedig az 

előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

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

szíveskedjen. 

 

Határozati  javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde alapító okiratát módosító okiratát (az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint), valamint a  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

(az Előterjesztés 2. számú melléklet szerint) elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős :  Huszár Gábor  polgármester 

    Kovács Tiborné igazgató 



    Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető a törzskönyvi bejegyzésért 

 

Szentgotthárd, 2013. március 13. 

 

 

          Huszár Gábor 

          polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

A L A P Í T Ó  O K I R A T O T  M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T  

 

 

1.) Az alapító okirat 19.1 pontja  az alábbiakra módosul: 

 

19.1Az 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). 

 

 

2.) Az alapító okirat 19.5  pontja az alábbira módosul: 

 

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 

 

Jelen okiratot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. 

 

Szentgotthárd, 2013. március ……. 

  



 

…………………………………………… 

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 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú 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.) 

  
4.1  Egyesített Óvodák 

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

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

   4.1.2.     Tagóvodái: 

   4.1.2.1     Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                 Csillagvirág Tagóvodája, 9962 Csörötnek, Vasúti u. 16. 

   4.1.2.2.    Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Kerekerdő Tagóvodája, 9954 Rönök, Petőfi u. 16. 

   4.1.2.3.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Micimackó Tagóvodája, 9963 Magyarlak, Temető u. 1. 

   4.1.2.4.  Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                   Tapsifüles Tagóvodája, 9952 Gasztony, Fő u. 20. 

 4.2      Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

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

 

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

Társulás, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

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 

9953Gasztony, Fő u. 39. 

 

7.  Az intézmény irányító szerve, székhelye: 

           Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

           9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 

 

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

            költségvetési szerv. 

 

9.   Az intézmény gazdálkodási besorolása:  

            Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját költségvetéssel. A  



            vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó 

feladatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal látja el az irányító szerv által 

jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 

 

10.  Az intézmény működési köre: 

Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe. A felvételnél a Szentgotthárdi székhely 

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

esetében elsősorban az adott tagóvoda településén lakóhellyel vagy tartózkodási 

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

maximális férőhely erejéig a kistérségi igényeket is kielégíti az intézmény. 

 

11.  Az intézmény típusa: 

Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény óvodai intézményegységgel, és 

egy a nevelőmunkához kapcsolódóan nem köznevelési tevékenységet ellátó bölcsődei 

egységgel. 

 

12.  Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

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

 

13.  Az intézmény által ellátott közfeladatok: 

 óvodai nevelés, köznevelési feladat, 

 bölcsőde, gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása. 

14.Az intézmény csoportjainak száma:  

14.1. Egyesített Óvodák  

  Játékvár Óvoda 11 

  Csillagvirág Tagóvoda 1 

  Kerekerdő Tagóvoda 1 

  Micimackó Tagóvoda 1 

  Tapsifüles Tagóvoda 1 

 Egyesített óvodák összesen: 15 

14.2. Tótágas Bölcsőde 4 

 

15.Az intézménybe felvehető maximális létszám: 

15.1. Egyesített Óvodák  

  Játékvár Óvoda 240 fő 

  Csillagvirág Tagóvoda 25 fő 

  Kerekerdő Tagóvoda 25 fő 

  Micimackó Tagóvoda 25 fő 

  Tapsifüles Tagóvoda 25 fő 

 Egyesített óvodák összesen: 340 fő 

15.2. Tótágas Bölcsőde 54 ő 

 

16.Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: 

A foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, polgári 

jogviszonyban történik. 

 

17.Az intézmény vezetőjének megbízása: 



Az intézmény vezetőjét Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

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

munkáltatói jogkört a Társulás elnöke gyakorolja. 

 

18.Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézményt az óvodaigazgató képviseli. Ezt a jogkörét esetenként 

meghatalmazással, vagy külön aláírási jogosultság megállapításával átruházhatja. Az 

igazgatót tartós akadályoztatása esetén az óvodai intézményegység vezetője 

helyettesíti. 

 

19.Az intézmény alaptevékenységei: 

19.1 Az intézmény köznevelési feladatai: 

a.)  óvodai nevelés, 

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

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

c.) 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 

562912 óvodai intézményi étkeztetés 

889921 Szociális étkeztetés 

889101 bölcsődei ellátás 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

561000 Éttermi mozgó vendéglátás 

 

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. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: A SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának meghatározása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény többek között módosította a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban Gyvt.) is, elsősorban 

a térítési díjról szóló 146.§-151.§- okat. Ez alapján a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és 

gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni. 

 

A fenntartó állapítja meg az ellátások térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív 

állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás 

nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni. A bölcsőde 

esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, 

nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (együttesen gondozásra) és 

gyermekétkeztetésre. Fontos kiemelni, hogy a jogszabály a fenntartóra (önkormányzat, 

kistérségi társulás) bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel mekkora mértékű 

térítési díjat vezet be az adott bölcsődében. 

 

2012. ÉVBEN: 

 

A fentiekről már 2012. évben tájékoztattuk a Képviselő-testületet, akkor a 61/2012. számú 

határozatában az alábbiakat javasolta a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának: 

 1485,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározására került sor 2012-

ben, 

 az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj (775,- Ft) és 

kedvezmények kerültek meghatározásra, 2012. május 01. időponttól alkalmazva,  

- azzal, hogy az előre befizetett személyi térítési díjból az érintett gyermek 

hiányzása esetén nem jár vissza a napi gondozási díj, de annak összege a 

következő hónap térítési díj összegébe beszámítható, ha a gyermek 

távolmaradását a szülő bejelentette, 

- azzal, hogy az ebből származó bevételt az intézmény a bölcsődei játszókert 

fejlesztésére fordíthassa a 2012. évben,  

- azzal, hogy a személyi térítési díj megállapításának alapját a munkáltatói 

igazolás és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

 

A fenntartó Társulási Tanács a javaslatot a 16/2012.számú Társulási Tanácsi határozattal 

elfogadta, majd minderről a szentgotthárdi Képviselő-testület alkotott rendeletet. Az alábbi 

táblázat mutatja a térítési díjból 2012. évben befolyt összegeket: 

 

 

 



Tárgy hó Befolyt összeg 
Fizetésre 

kötelezettek száma 

Fizetési kötelezettség 

alól mentesülők 

száma 

Május 181.965,- Ft 25 fő 14 fő 

Június 152.350,- Ft 28 fő 15 fő 

Július 61.605,- Ft 26 fő 15 fő 

Augusztus 118.695,- Ft 27 fő 15 fő 

Szeptember 106.565,- Ft 20 fő 14 fő 

Október 183.240,- Ft 22 fő 14 fő 

November 132.015,- Ft 23 fő 15 fő 

December 74.305,- Ft 25 fő 15 fő 

összesen: 1.010.740,- Ft 193 fő 117 fő 

 

A bölcsőde tekintetében az intézkedés összességében bevétel növekedést jelentett az  

intézménynek és ezáltal a fenntartónak is, ugyanis eddig csak az étkezésért volt kérhető 

térítési díj, amely  az intézmény működési költségének csak néhány %-át tette ki. A szülők 

által befizetett térítési díjak összegéből az intézmény nem a bölcsőde játszókertjét fejlesztette 

– időközben egy sikeres pályázat kapcsán ez nem lett volna célszerű -, hanem az intézményen 

belül kialakításra került egy a gyermekek által használható sószoba (702.436.-Ft összegben). 

Az óvodába menő gyermekek esetében 34.065,- Ft visszafizetésre került a szülő számára, 

ezzel kevesebb lett az éves bevétel összege. Az így a fennmaradó összeget, azaz 274.239,- 

forintot az intézmény a játszókert fejlesztésére fordítja majd. 

 

2013. ÉVBEN: 

 
A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind az intézményegység vezető javaslata, hogy 2013. évre továbbra is a 

gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját: 775,- forintban határozza 

meg a fenntartó, illetve a tavaly évben megállapított jövedelem sávok legyenek idén is 

érvényesek. 

A szolgáltatási önköltség 2013. évben 1.573,- Ft/fő/nap (kiszámítása: lásd 2. sz. 

mellékletben), vagyis ez az összeg a tavalyihoz képest nőtt 88,- Ft/fő/nap összeggel. Ebből a 

napi étkezési térítési díj: 422,- /fő/nap, tehát a napi gondozási díj maximálisan 1.151,- 

Ft/fő/nap lehet.  

A 2013. évi bevételek az intézmény fenntartási költségeit fogják csökkenteni. 

 

 

A térítési díj kapcsán megemlítendő még, hogy a Gyvt. 150.§ (5)-(6) bek. alapján a 

bölcsődében ingyenesen (térítésmentesen) kell a gondozást biztosítani: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, 

- a három vagy több gyermeket, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, 

- illetve azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a bölcsődei ellátás keretében biztosított 

nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a 

fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és a vonatkozó törvényi előírások 



figyelembevételével. Az intézményvezető a személyi térítési díjak összegét az intézményi 

térítési díjak elfogadását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni. 

 

A rendeletbe már tavaly bekerült, hogy az előre befizetett személyi térítési díjból az érintett 

gyermek hiányzása esetén nem jár vissza a napi gondozási díj, de annak összege a következő 

hónap térítési díj összegébe beszámítható, ha a gyermek távolmaradását a szülő bejelentette. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évben a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni ellátása 

kapcsán a fenntartó Kistérségi Társulás Társulási Tanács számára elfogadásra javasolja: 

1.1. 1.573,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltség meghatározását, 

1.2. az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díj és kedvezmények 

meghatározását 2013. május 01. időponttól alkalmazva. 

 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban 

meghatározottakat azzal fogadja el, hogy - a fenntartó Kistérségi Társulás döntését 

követően – a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját és a hozzá 

tartozó kedvezményeket-mentességeket a Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 23/2003. (IV. 30.) önkormányzati 

rendeletében is szabályozni szükséges. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra 2013. áprilisi testületi ülés 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester / elnök 

      dr. Gábor László, Önk. és térségi erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. március 18. 

 

         Huszár Gábor 

                    polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2013. 

évben (rendeletbe foglalni!): 775,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem (Ft) Az egy főre jutó gondozási díj (Ft/nap) 

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 775.- 

 

Szolgáltatási önköltség: 1.573- Ft/nap/gyermek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

 

 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

                                          Tótágas Bölcsőde 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u.l6. Tel: 94/554-150   Fax: 94/554-151 

E-mail: totagas@sztgnet.hu      www. ovodaksztg.hu 

                          

 
Iktatószám : 17-30./2013.sz 

Tárgy             : Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához illetve a          

gondozási térítési díjból származó 2013. évi bevétel felhasználásához. 

Címzett : Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 

    Dr. Gábor László  önkormányzati és térségi erőforrások vezető 

    részére 

 

Tisztelt Irodavezető Úr! 

A 2013. március 27-i Képviselő-testületi  ülés előterjesztéséhez a 7/2012. (III.1.) ÖKT 

rendeletben és az 1997. évi XXXI. törvényben foglaltakra az alábbi adatokat tudom 

szolgáltatni. 

 Intézményi javaslat a szolgáltatási önköltség megállapításához: 

A Gyvt.147.§ (1) bek. alapján az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség és a 

normatív állami támogatás különbözete. 

1. a bölcsőde szolgáltatási önköltsége (éves kiadási előirányzat )   

                                                               40.174,-e/ Ft 

2. éves központi normatíva támogatás + kistérségi normatíva:         - 18. 765,- e/Ft 

Az ide vonatkozó rendelkezés alapján az intézményi térítési díj alapja: 21.409,- e/Ft 

 

A szolgáltatási önköltség  számítási módja: 

1. 21.409.-e/Ft : 54(férőhely)=396.463,- Ft/év ( normatívát nem tartalmaz) 

2. 396.463:252= 1573,- Ft/nap/férőhely 

ebből:  

 napi étkezési térítési díj: 422,- /fő/nap 

 napi gondozási díj:1.151,-,-/fő/nap 

A GYvt.147. § (2) bek. alapján külön kell meghatározni a gondozási és étkezési térítési díjat 

A GYvt. 148. § (4) bek. alapján a személyi térítési díj  nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. 

Ezek alapján maximálisan megállapítható gondozási térítési díj: 1151,- Ft./fő/nap. 

 

Javasolt gondozási térítési díj maximálisan.775,- Ft/fő/     2013. évre. 

 

 

Szentgotthárd, 2013. március 18. 

       

Tisztelettel:  

        

        Dancseczné Kovács Tünde      

         intézményegység-vezető 

 

mailto:totagas@sztgnet.hu


 
 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2013. évi díjai 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. A TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÁLTALÁBAN 

 

A hatályos szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a személyes 

gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület 

évente kétszer állapíthatja meg. Első alkalommal minden év április 1-ig, második alkalommal 

szükség szerint.  

 A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-

éig kell megállapítani.  

 Az intézményi térítési díj továbbra is a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi állami 

hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatás 

különbözeteként számítandó. A fenntartó az intézményi térítési díjat ennél 

alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Az intézményi térítési díjat integrált 

intézmény esetében továbbra is szolgáltatásonként kell meghatározni. 

 

Tájékoztatásul: a 2013. évi központi költségvetés az alábbiak szerint határozza meg a 

feladatalapú állami támogatások összegét szolgáltatásonként:  

 

Szociális alapellátás Fajlagos összeg/fő 

Idősek nappali ellátása 109.000 Ft 

Szociális étkeztetés 55.360 Ft 

Házi segítségnyújtás 188.500 Ft a társulás által történő feladatellátással. 

 

A többi szolgáltatás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi 

ellátás) támogatására pályázni kell. A támogató szolgálat és a közösségi pszichiátriai ellátás 

vonatkozásában 2014. december 31. időpontig rendelkezünk finanszírozási szerződéssel, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a jelenleg hatályos finanszírozási 

időszak: 2010. január 01.- 2013. március 31-ig, a működési támogatás összege pedig 2013. év 

I. negyedévre: 485.213,- Ft -> a 2013. áprilisától történő finanszírozáshoz várhatóan 

hamarosan pályázatot kell majd benyújtani, addig az első negyedévre kapott állami támogatás 

négyszeresét vettük alapul az éves költségek meghatározásánál. 

 

Tájékoztatásképpen: a tavalyi évben a Gondozási Központ intézmény által nyújtott 

szolgáltatások fenntartása az alábbi hozzájárulást igényelte a fenntartótól: 

 
 fenntartó (Kistérségi Társulás) hozzájárulása 2012. évben a szolgáltatás 

működtetéséhez 

szociális étkeztetés 0 Ft 

házi segítségnyújtás 9.622 e/Ft 

jelzőrendszeres házi 3.142 e/Ft 



segítségnyújtás 

támogató szolgálat 931 e/Ft 

közösségi pszichiátriai ellátás 475 e/Ft 

idősek klubja 29.842 e/Ft 

 

  

 

 

A jövedelemvizsgálatot – ahogy eddig is – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a 

személyi térítési díjat.  

 

 

II. A 2013. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL 

 

A 2013. évi térítési díjak meghatározását, az emelés mértékét szolgáltatásonként egyeztettük 

az intézményvezetővel. Az idei térítési díjakra tett javaslatainknál olyan összegek 

meghatározására törekedtünk, amelyek ugyan figyelembe veszik az önköltség emelkedését, de 

tekintettel vannak a szolgáltatások szociális mivoltára és arra, hogy az emelés mértéke a 

szolgáltatást igénylők számát jelentősen ne csökkentse - az egyes szolgáltatásokra kötött 

finanszírozási megállapodásokban vállat feladatmutatók teljesülése szempontjából sem 

mellékesen.   

 

A minden fél által jóváhagyott verziót az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve a 

szociálisan rászorultak által fizetendő intézményi térítési díjak alakulását az alábbi táblázat 

tartalmazza. Tájékoztatásul: a 2013. évi infláció várható mértéke: 5.7 %. 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. évre 

javasolt 

Idei emelés 

mértéke 

Étkeztetés szállítás nélkül 450,- Ft/adag  480,- Ft/adag 510,- Ft/adag 540,- Ft/adag 5.88 % 

szállítással 480,- Ft/adag 580,- Ft/adag 605,- Ft/adag 640,- Ft/adag 5.78 % 

Házi segítségnyújtás 600,- Ft/óra  750,- Ft/óra 850,- Ft/óra 900,- Ft/óra 5.88 % 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

40,- Ft/nap 60,- Ft/nap 70,- Ft/nap 80,- Ft/nap 14.28 % 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 460,- Ft/óra 560,- Ft/óra 600,- Ft/óra 650,- Ft/óra 8.33 % 

szállítási 

kilométer

díj 

szállítás 70,- Ft/km 85,- Ft/km 100,- Ft/km 110,- Ft/km 10 % 

heti 

rendszeres 

szállítás 

50,- Ft/km 60,- Ft/km 70,- Ft/km 80,- Ft/km 14.28 % 

munkaidőn 

túl, 

ünnepnapo

kon 

80,- Ft/km 90,- Ft/km 110,- Ft/km 120,- Ft/km 9.09 % 

Idősek 

klubja 

szolgáltatás étkezés 

nélkül 

150,- Ft/nap 160,- Ft/nap 170,- Ft/nap 170,- Ft/nap 0 % 

+ ebéd 450,- Ft/adag 480,- Ft/adag 510,- Ft/adag 540,- Ft/adag 5.88 % 

+ reggeli 230,- Ft/adag 230,- Ft/adag 250,- Ft/adag 250,- Ft/adag 0 % 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot szociálisan nem 

rászorultak is igénybe vehetik, azonban esetükben nem térítési díjról, hanem szolgáltatási 

díjról beszélhetünk, amelynek összegét magasabban javasoljuk meghatározni a szociálisan 



rászorultak által fizetendő térítési díjak mértékénél. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

esetében ez az összeg megegyezik a számított intézményi térítési díjjal, a támogató 

szolgálatnál a javasolt díj ennél valamivel kedvezőbb, de a várható inflációt meghaladó 

mértékű. (A szociálisan nem rászorultak által fizetendő díjakat a fenntartó csak határozatban 

állapíthatja meg, a rendeletbe már nem kerülnek majd.) 

 

 

 

 

 2012. 2013. évre 

javasolt 

Idei emelés 

mértéke 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 285,- Ft/nap 295,- Ft/nap 3.50 % 

Támogató 

szolgálat 

személyi segítés 935,- Ft/óra 1020,- Ft/óra 9.09 % 

szállítási 

kilométer

díj 

szállítás 120,- Ft/km 140,- Ft/km 16.66 % 

heti rendszeres közoktatási 

intézménybe szállítás 

esetén 

70,- Ft/km 80,- Ft/km 14.28 % 

 

Az intézmény által nyújtott közösségi pszichiátriai ellátás, éppen úgy, mint a családsegítés, a 

mellékletben és a táblázatban nem szerepel, ugyanis ezeket a szolgáltatásokat a törvény 

alapján térítésmentesen kell biztosítani. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosító intézmény fenntartója a 

Kistérségi Társulás, ezért a határozati javaslatban megfogalmazottak egyelőre csak javaslatok 

a Társulási Tanács felé. Mivel azonban a Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács 

által fenntartott intézmények által biztosított valamennyi személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szentgotthárd Város 

Önkormányzata alkot rendeletet, a fenntartó jóváhagyását követően – rendeletalkotás 

céljából – 2013. áprilisában újra a Képviselő-testület elé kerül majd. 

 

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

és javaslatot tenni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások 2013. évi díjára vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint megismerte és egyetért azzal, hogy - a fenntartó Szentgotthárd és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának egyező véleménye esetén – a 

mellékletben meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

Határidő: azonnal, rendeletbe foglalásra: 2013. áprilisi testületi ülés 

Felelős:   Huszár Gábor elnök/polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és térségi erőforrások v. 

 

Szentgotthárd, 2013. március 13. 

 

                                                                                               Huszár Gábor 



                                                                                                polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 
 

1. számú melléklet 
 
 

1. ÉTKEZTETÉS 
 
1.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 

 ebéd szállítás nélkül: 540,- Ft/nap/adag  
 ebéd szállítással: 640,- Ft/nap/adag 

 
1.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 
 
Jövedelmi sáv Ebéd szállítással  

Ft/adag 
Ebéd szállítás nélkül 
Ft/adag 

nettó ÁFA Össz. nettó ÁFA Össz. 

0 0 0 0 0 0 0 
1         - 28500 87 23 110 79 21 100 
28501 - 42750 244 66 310 236 64 300 
42751 - 57000 299 81 380 291 79 370 

57001 - 71250 362 98 460 339 91 430 
71251 - 85500 425 115 540 378 102 480 
85501 - 504 136 640 425 115 540 
 
1.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség  

 Ebéd szállítással: 20.352,08,- Ft  
 Ebéd szállítás nélkül: 17.933,75,- Ft 

 
 
 

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
2.1. Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 900,- Ft/óra 
 
2.2. Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!):  
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj: 
Ft/óra 

0 0 
1         - 28500 250 

28501 - 42750 450 
42751 - 57000 600 



57001 - 71250 700 

71251 - 85500 800 
85501 - 900 
 
2.3. Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 47.609,72,- Ft 

 
 
 

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
3.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 295,- Ft/nap  
 
3.2.Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 11.668,05,- Ft 

 
3.3. Szociálisan NEM rászorultak esetében: 295,- Ft/nap  
 
 
 

4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
 
4.1.   Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!): 
 

1.) Személyi segítés óradíja: 650,- Ft/óra  
2.) Szállítási kilométerdíj: 110,- Ft/km 

 
4.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni): 
 

Jövedelmi sáv  Fizetendő térítési díj: 
Ft/óra  

0 0 
1         - 28500 230 
28501 - 42750 340 
42751 - 57000 450 

57001 - 71250 570 
71251 - 85500 620 
85501 - 650 
 

Igénybevétel időpontja Szállítási kilométerdíj (Ft/km) 

heti rendszeres igénybevétel esetén 80 Ft/km 
munkaidőn túl, ünnepnapokon végzett szállítás 
esetén a szállítási kilométerdíj: 

120 Ft/km  
 

 
4.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség: 30.783,85,- Ft 
 
4.4.    A szociálisan NEM rászorultak esetében a térítési díj: 

 Személyi segítés óradíja: 1020,- Ft/óra 
 Szállítási kilométerdíj: 140 Ft/km, kivéve: heti rendszeres közoktatási intézménybe 

szállítás esetén 80 Ft 
 
 
 

6. NAPPALI ELLÁTÁS 
 



6.1.     Intézményi térítési díj (rendeletbe foglalni!):  
1) Étkeztetés intézményi térítési díj: 

 ebéd: 540,- Ft/fő/nap  
 reggeli: 250,- Ft/fő/nap 

2) Klub-tartózkodás intézményi térítési díj: 170,- Ft  
 
6.2.    Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 
 

Jövedelmi sáv Fizetendő térítési díj 

Tartózkodás  
Ft/nap 

Reggeli – Ft/adag Ebéd – Ft/adag  

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1         - 28500 30 39 11 50 71 19 90 
28501 - 42750 130 157 43 200 213 57 270 
42751 - 57000 140 165 45 210 268 72 340 
57001 - 71250 150 181 49 230 315 85 400 

71251 - 85500 160 189 51 240 354 96 450 
85501 - 170 197 53 250 402 108 510 
 
 
 
 
6.3.    Egy főre jutó havi szolgáltatási önköltség:  

 Étkezés: 19.735,- Ft 
 Étkezés nélküli tartózkodás: 54.500,- Ft 
 Étkezés és tartózkodás együtt: 74.235,- Ft 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: Az idegenforgalmi feladatok ellátása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat költségvetésében a korábbi években 1 millió Ft került beállításra az 

idegenforgalmi feladatok ellátására – az összeggel a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 

gazdálkodott. Tavaly a Képviselő-testület arról döntött, hogy ezt az idegenforgalomra szánt 

támogatását a jövőben az a helyi turisztikai feladatok ellátására és koordinálására létrejövő 

szervezet, a TDM kapja meg. Mivel ez az összeg a tagdíjon felüli külön támogatás volt, a 

támogatás felhasználására külön megállapodást hagyott jóvá az Önkormányzat, ezzel 

párhuzamosan módosította a PKKE-vel kötött megállapodást is: a turisztikai feladatok 

ellátását – a Látogatóközpont üzemeltetését nem számítva – kivette a PKKE feladatai közül. 

 

Mivel a TDM Egyesület bejegyzése csak 2013. januárjában vált jogerőssé, a 2012. évben az 

idegenforgalmi alapból megmaradt összeget – 773.000,- forintot - nem utalta át az 

Önkormányzat a TDM számára, illetve a korábban jóváhagyott megállapodás sem került 

(még) aláírásra a TDM egyesülettel (lásd: 3. számú melléklet). 

 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési céltartalékában összesen 1 millió 

forint van az idegenforgalmi feladatok ellátásához kapcsolódón elkülönítve. 

 

- - - - - - - - - - - 

 

A Képviselő-testület a legutóbbi, februári rendes ülésén is foglalkozott már a város 

idegenforgalmi cselekvési tervének megvalósulásával, illetve a helyi turisztikai desztináció 

menedzsmenttel kötendő megállapodással – a megállapodás kapcsán a Képviselő-testület nem 

hozott döntést, de felkérte a szervezetet, hogy a márciusi ülésre dolgozza ki a 2013. évi 

munka- illetve költségvetési tervét azzal, hogy az önkormányzati támogatásra ennek 

ismeretében kerül sor. 

 

Tekintettel erre, a TDM Egyesület megküldte a rendezvény- és költségvetési tervét, 

amelyet az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteként csatoltunk.  

 A rendezvénytervből annyi olvasható ki, hogy a TDM idén mely rendezvények 

kapcsán tölt be valamely funkciót (részvétel és/vagy szervezés), illetve ezen 

rendezvények némelyikénél pénzösszeget is meghatároz a terv: konkrétan és összesen 

400 ezer forintot nevesít a TDM rendezvényekre, illetve 100 ezer forintot a Gotthárd-

Therm Kft. walldürni kiutazásához. 

 a költségterv kiadási oldala (3.628 e ft) alapvetően olyan elemekből tevődik össze, 

mint bérleti díjak, hirdetések-reklámok, utazási költségek, kiadványok és programok 

költségei, továbbá bérköltség, a bevételi oldalán (820 ezer Ft) pedig csak tagdíjakkal 

számol. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tavalyi (2012.) évre Önkormányzatunk 

100 ezer Ft tagdíjat utalt át a TDM számára – feltételezhetően a bevételi oldalon a TDM 

hasonló összeggel számolt a 2013. évre is. 

 



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

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

           

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésében a …………………terhére ……………………. forintot biztosít a 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület számára / azzal, hogy  ………………….. 
Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Simon Margit, TDM elnök 

              

Szentgotthárd, 2013. február 16. 

 

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 

által megküldött 2013. évi rendezvényterv 

 

 

Helyi termékek bemutatója Szentgotthárd május 17-18? TDM/Naturpark 150 000 

 
 

Walldürn-i Tavasz Fesztivál  Walldürn május 8-13 

Gotthárd-Therm 

Kft 100 000 

 
Történelmi Napokhoz 

csatlakozás Szentgotthárd július 26-28 TDM elnökség ?? 

Testvérvárosi Napok 

 

 
Szentgotthárd és 

Térsége augusztus 15-16. TDM elnökség 100 000 

 
 

Sült Krumpli 
Fesztivál/Rábavidék ételei 

csatlakozás a 
rendezvényhez Szentgotthárd szeptember 7. TDM elnökség ???? 

 
 

 
Főszezon Kiállítás Budapest 

 

 
szeptember vége TDM elnökség 150000 

 
Bemutatkozó program 

utazási irodáknak, 
idegenforgalommal 

foglalkozók részére a térség 
"lehetőségeiről" Szentgotthárd május-június TDM elnökség ??? 

          

Csatlakozás a "Város 

tortája" versenyhez     

     

Részvétel és csatlakozás a 
térségi programokhoz     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 



 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület 

által megküldött 2013. évi költségterv 

 

   

  

Költségek 3 628 000  

Bérleti díj - TDM recepciós pult működtetése 110 000  

Hirdetés, reklám 120 000  

Utazási és kiküldetési költségek 150 000  

           Utazás Kiállitás, Főszezon kiállitás stb.    

Könyvelés, bérelszámolás, könyvvvizsgálat, bank 146 000  

Ügyvédi díj 30 000  

Kiadványok (Kilátó, szórólapok stb.)  500 000  

Programok 1 000 000  

Bérköltség 1 200 000  

Munkaadót, kifizetőt  terhelő szja kötelezettség 372 000  

Bevételek 820 000  

Tagdij 800 000  

Kamat bevételek 20 000  

   

   

Recepciós pult kialakítása  100 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. számú melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

TERVEZETE 
 

amely létrejött egyrészről Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll 

Kálmán tér 11., képviseli: Huszár Gábor polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (9970 Szentgotthárd, Füzesi 

út 3/A, képviseli: Dr. Simon Margit elnök), a továbbiakban: Egyesület 

között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Jelen megállapodás azzal a céllal jött létre az Önkormányzat és az Egyesület között, hogy 

meghatározza az Önkormányzat által átadott felelősségi köröket, valamint a két szervezet 

közötti együttműködés területeit. 

2.) A Felek megállapodnak abban, hogy a város egyes, az alábbiakban megnevezett turisztikai 

feladatait jelen megállapodás aláírásának időpontjától az Egyesület látja el. Az Egyesület joga 

és kötelezettsége Szentgotthárd területén a turisztikai feladatok ellátása, ennek keretében: 

 elősegíteni a turizmus fejlesztését, turisztikai projektekben való együttműködés, a 

turisztikai beruházások ösztönzése, szakmai segítségnyújtás és koordinálás a 

turisztikai piac szereplőinek, különösen figyelemmel Szentgotthárd idegenforgalmi 

koncepciójában-, és Szentgotthárd Város Önkormányzata által meghatározott konkrét 

idegenforgalmi teendőiként meghatározottakra.    

 Szentgotthárd város számára idegenforgalmi hírverés biztosítása, azok népszerűsítése, 

a helyi turizmust érintő minden egyéb marketing kommunikációs munka kivitelezése 

és végrehajtása, 

 Szentgotthárd város és térsége hivatalos képviselete a szakmai kiállításokon, 

rendezvényeken és különböző fórumokon, konferenciákon, 

 turisztikai szolgáltatások biztosításának bővítése, 

 turisztikai információs kiadványok készítése, 

 idegenforgalmi tájékoztatási rendszer kiépítése és működtetése, 

 rendezvény- és programszervezési feladatokban való részvétel / közreműködés, 

folyamatos információáramlás, 

 közreműködés a Látogató Központ nyitva tartásának biztosításában akképpen, hogy a 

Látogató Központ zárva tartása esetén (hétközben a zárást követően, illetve hétvégente 

azokban az időpontokban, amikor zárva tart a Látogató Központ) minden alkalommal 

kifüggesztésre kerül egy olyan, többnyelvű útbaigazító tábla, amely a szentgotthárdi 

termálfürdőben lévő TDM információs pultjához irányítja a vendéget. 

 olyan turisztikai honlap üzemeltetése, amely Szentgotthárdot és hozzá kapcsolódóan a 

térséget mutatja be turisztikai szemszögből. 
3.) A 2.) pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat vállalja, 

hogy 

a) az Egyesület tagjaként – lehetőségeihez mérten – részt vesz az Egyesület munkájában, 

rendelkezésére álló eszközeivel segíti azt, illetve a tagdíjat megfizeti, 

b) a turizmust érintő döntései meghozatalánál figyelembe veszi az Egyesület javaslatait – 

ajánlásait, 

c) honlapján térítésmentes lehetőséget biztosít az Egyesület logójának megjelenésére, 

illetve átklikkelési lehetőséget biztosít az Egyesület honlapjára, 



d) az Egyesület közérdekű turisztikai programjaira biztosítja az alábbi önkormányzati 

ingatlanok használatát: 

- a Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetést követően Refektóriumot és 

kolostorudvart (Széll Kálmán tér 11.), 

- a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel történő egyeztetést követően a 

Művelődés Háza ingatlan szabad termeit (Kossuth Lajos u. 7.) és a Színház 

épületének szabad termeit (Széll Kálmán tér 7.). 

- a Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetést követően a Várkertet és/vagy 

annak szabadtéri színpadát. 

e) a jelen megállapodásban meghatározott feladatok átvételének fejében az 

Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy – az éves tagdíjon felül – az 

idegenforgalmi adó bevételéből évente támogatást nyújt az Egyesület működéséhez, 

melynek mértéke a jelen Megállapodás megkötésének évében  ………….. Ft, a 

további években a Szentgotthárdon befolyó idegenforgalmi adó mértékének 

függvényében kerül meghatározásra. Az Egyesület köteles az Önkormányzattól 

kapott ezen támogatási összeget az Egyesület alapszabályában és jelen 

együttműködési megállapodásban meghatározott célhoz kötött feladatokra fordítani. A 

támogatás mértékéről évente március 01-jéig a Képviselő-testület által 

jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak meg. Ez a külön megállapodás 

tartalmazhatja mindazon konkrét turisztikai feladatokat, melyeket az Egyesület 

az adott évben el kíván végezni. A támogatás felhasználásáról az Egyesület a 

tárgyévet követő év február 15. időpontig elszámol az Önkormányzat felé. (Az 

Egyesület által végzett idegenforgalmi tevékenységből származó bevétel az Egyesület 

saját bevétele, melyről az Önkormányzat az Egyesülettől tájékoztatást kérhet.) Az 

idegenforgalmi feladat ellátásáért a külön megállapodásban meghatározott összeget a 

negyedévenkénti idegenforgalmi adóbefizetések után utalja át az Önkormányzat.  
4.) A TDM Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy: 

 az Egyesület minden év elején éves munkatervet illetve az előző év munkájáról 

szakmai beszámolót készít, amelyet tárgyév február 15. napjáig 

tájékoztatásképpen megküld az Önkormányzat számára,  

 a 3.e) pontban meghatározott önkormányzati támogatás felhasználásáról az 

Egyesület a tárgyévet követő év február 15. időpontig elszámol az 

Önkormányzat felé, 

 biztosítja legalább 1 fő 4 órában történő alkalmazását a város és térségének 

turisztikai és turisztikai marketing feladatainak ellátására, 

 munkáját az Önkormányzattal együttműködve végzi, 

5.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre 

kötik. 

6.) A Megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 

tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen megállapodásra 

kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 

7.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

 

A Szerződő Felek jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá. 

 

Szentgotthárd, 2013. …………….. 

 

 

……………………………………… 

 

………………………..………… 



Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képv.: Huszár Gábor polgármester 

Szentgotthárd és Térsége Turisztikai 

Egyesület 

Képv.: Dr. Simon Margit elnök 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

…………………………………………… 

 Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

…………………………………… 

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

irodavezető  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum kérelme Nemzeti Kulturális Alap  

Közgyűjteményi Kollégium pályázaton való részvételre 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója a mellékelt kérelemmel fordul a 

Tisztelt Képviselő-testülethez. (Lásd: 1. számú melléklet.)  

 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma szakmai eszközfejlesztésre és/vagy 

korszerűsítésre írt ki pályázatot: a felhívás a könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben 

elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések (kivétel: technikai eszközök) beszerzésére 

szól. 

 

Az intézmény a rábatótfalui fiókkönyvtár eszközfejlesztésére kívánja benyújtani a 

pályázatot a következő indoklással: „A rábatótfalui fiókkönyvtár korábban 20 m
2
 

alapterületen működött, a kultúrház épületében. A volt óvodaépületbe költözve, a konyha, a 

raktár és egyéb kiszolgáló helyiségek nélkül is 200 m
2
 a könyvtár számára igénybe vett 

alapterület. Ez tízszeres bővülést jelent, ami indokolja a pályázaton való indulást. Mivel a 

korábbi könyvtárhelyiségben – közös használatú révén – nem lehetett szabadpolcon elhelyezni 

a dokumentumállományt, így üveges szekrényekben tárolták azt. Most lehetőség nyílik 

megfelelő könyvespolcok beszerzésére. Mivel az átköltözéssel jelentősen megnőtt a forgalom, 

sok foglalkozást szervez a könyvtáros, szükséges asztalok, székek, a foglalkozás eszközeit 

tároló bútorok beszerzésére.”  

 

A pályázaton nevezési díjat kell fizetni, melynek összege, mértéke bruttó 5.000,- Ft. A 

pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 10%-a.  

 

A pályázat benyújtási határideje: 2013. április 11. (online módon). 

 

A pályázatból könyvespolcokat, asztalokat, székeket, kölcsönző asztalokat, illetve az 

eszközök, foglalkozási anyagok tárolására fiókos és zárható ajtós komódot szeretne 

beszerezni az intézmény. Az intézmény által beszerzendő bútorok bruttó ára 700.000,- Ft, így 

az önrész 70.000,- Ft. A nevezési díj és az önrész az intézményi költségvetésből biztosított. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma 

3505 kódszámú felhívására „Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására” címmel 

pályázatot nyújtson be. 

Határidő: azonnal 

Felelős  : Molnár Piroska igazgató 

 



 

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1.) pontban 

meghatározott pályázat megvalósítására vonatkozó adatokat az alábbiak szerint: 

 
Projekt megvalósítás: 

Év. Projekt teljes költsége (Ft)       Önerő forrása 

Támogatás Önerő 

2013. 700.000,- Ft 70.000,- Ft intézményi 

költségvetés 

 

Fenntartási időszak: 

A pályázatnak nincs fenntartási időszaka! 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               Molnár Piroska igazgató 

 

Szentgotthárd, 2013. március 20. 

 

            dr. Gábor László 

                     Önk-i és térségi erőforrások vezető 

Ellenjegyezte: 

 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 2. 

9970 

Tel.: 94/554-128 

Fax: 94/554-129 

E-mail: molnar.piroska@mfvk.hu 

Web: www.mfvk.hu 

 

Tárgy: Hozzájárulás kérése a könyvtár pályázatához 

 

Szentgotthárd Város Képviselő-testülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

9970 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Móra Könyvtár rábatótfalusi fiókkönyvtára számára bútorbeszerzésre pályázik a 

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumánál. 

Mivel 2012-ben a fiókkönyvtár a volt óvoda épületébe költözött, így jogosult az 

alapterület-bővítés okán bútorbeszerzésre.  

A pályázat feltétele: 

- nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtár 

- korábban nem részesült erre a bővítésre támogatásban 

mailto:molnar.piroska@mfvk.hu
http://www.mfvk.hu/


- 10 % saját forrással kell rendelkeznie 

- 5 000 Ft nevezési díjat kell fizetni 

A pályázatot online módon2013. április 11-én éjfélig lehet benyújtani. 

A rábatótfalusi fiókkönyvtár korábban 20 m
2
 alapterületen működött, a kultúrház 

épületében. A volt óvodaépületbe költözve, a konyha, a raktár és egyéb kiszolgáló 

helyiségek nélkül is 200 m
2
 a könyvtár számára igénybe vett alapterület. Ez tízszeres 

bővülést jelent, ami indokolja a pályázaton való indulást. Mivel a korábbi 

könyvtárhelyiségben – közös használatú révén – nem lehetett szabadpolcon elhelyezni a 

dokumentumállományt, így üvegs szekrényekben tárolták azt. Most lehetőség nyílik 

megfelelő könyvespolcok beszerzésére. Mivel az átköltözéssel jelentősen megnőtt a 

forgalom, sok foglalkozást szervez a könyvtáros, szükséges asztalok, székek, a 

foglalkozás eszközeit tároló bútorok beszerzésére.  

A beszerzendő bútorok: 

Könyvespolcok, asztalok, székek, kölcsönzőasztal, fiókos és zárható ajtós komód az 

eszközök, foglalkozási anyagok tárolására. 

A beszerzendő bútorok bruttó ára: 700.000 Ft 

Az önrész:70.000 Ft 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a könyvtári pályázat és a 10 %-os önrész 

támogatására. 

A pályázat előfinanszírozott. 

Szentgotthárd, 2013. március 19. 

Tisztelettel: 

Molnár Piroska 

könyvtárigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


