
T A R T A L O M M U T A T Ó 

 

 

1. Egészségügyi koncepció megvalósulásáról készített beszámoló. 

2. Orvosi ügyelet finanszírozása és 2014. évtől történő ellátása. 

3. Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelme. 

4. A SZEOB Tótágas Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése [különös tekintettel a 

bölcsődei gondozás térítési díjának szedésére] 

5. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. 

6. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból 

7. Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közbeszerzési szabályzatának módosítása. 

8.  „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” programhoz 

kapcsolódó EU Önerő Alap pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása. 

9. VASIVÍZ Zrt alaptőke leszállítása. 

10. Költségvetési rendelet módosítása. 

11. A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

12. Szentgotthárdi 2428 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 

13. Ingatlanvásárlás. (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság) 

14. Közösségi kertek program keretében Haszonkölcsön Szerződés módosításához 

hozzájárulás. 

15. Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti ingatlan hasznosítása. 

16. Nyilvános WC működtetése.  

17. Szentgotthárd, Széll K. tér 15. sz. alatti üzlethelyiség hasznosításának kérdése: elvi 

döntés meghozatala.    

18. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekröl és a lejárt határidejű 

határozatokról. 

19. Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról. 

20. Beszámoló a város környezetvédelmi rendeletének végrehajtásáról, különös tekintettel 

a  köztisztasággal,  szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással, a szelektív 

hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokra.  A környezetvédelmi program 

felülvizsgálata. 

21. Átfogó beszámoló az intézmények tevékenységéről, munkaerő gazdálkodásuk 

áttekintése, rövid és hosszú távú elképzelések, lehetőségek. Az intézmények közép-és 

hosszú távú  karbantartási, állagmegóvási esetleges felújítási terve. 

22. A városi Sportkoncepció felülvizsgálata.                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B E S Z Á M O L Ó 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére. 

 

Tárgy: Egészségügyi koncepció megvalósulásáról készített beszámoló 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2010 számú határozatával 

elfogadta Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját azzal, hogy az egészségügyi 

koncepció megvalósulásáról évente beszámolót kell készíteni a májusi testületi ülésre. Mivel 

azonban a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményénél vezetőváltás történt , e témát 

célszerűbbnek találtuk jelen ülésre napirendre tűzni. 

 

Az Egészségügyi koncepció az 2000-2009-es évekre vonatkozó helyzetelemzés, valamint az 

egészségügyi intézményrendszer áttekintése alapján meghatározott célkitűzéseket, fejlesztési 

elképzeléseket rögzítette. Koncepcionális javaslatokat fogalmazott meg az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztéséhez.  

Az egészségügyi koncepció összegzése és következtetései az alábbiakat rögzítették: 

 

 

„Szentgotthárd Város egészségügyi ellátó rendszere 80-as évektől fokozatosan kiépült. 

Megfelelő infrastrukturális és személyi feltételekkel működik az alap és szakellátás. Az elmúlt 

években ennek a rendszernek a fenntartása folyamatos terhet jelent az Önkormányzat 

számára, ugyanakkor a város lakóinak érdekében szükséges az elért színvonal megőrzése és 

fenntartása.  

A fejlesztési célkitűzések megvalósítása során tehát kettős feladatot kell megoldanunk: 

 Egyrészt a szakmai színvonal megőrzése, és a változó igényekhez való alakítása; 

 Másrészt a fenntartható működtetés biztosítása. 
1. Ezért szükséges az épületek épületgépészeti és építészeti korszerűsítése 

(lehetőség szerint megújuló energia alkalmazásával), amely az épület 

működési költségeit csökkenti. Ennek megvalósításához pályázati forrás 

keresése szükséges.  

2. Fontos, hogy a járóbeteg-szakellátás finanszírozása, fenntartása nemcsak a 

szentgotthárdi önkormányzat feladata kell, hogy legyen, hanem valamennyi 

szentgotthárdi kistérségi település feladata, mivel a szakrendelő ellátási 

területe: a Szentgotthárdi Kistérség.  

3. További szolgáltatások bevezetése minden olyan esetben, ahol a piaci alapon 

való működtetés lehetséges.  

 A Város teljes egészségügyi intézményhálózatára vonatkozóan nélkülözhetetlen a 
hatékony humánerőforrás gazdálkodás a szolgáltatások biztosítása érdekében. „ 

 

 

A képviselő –testület a koncepció tárgyalását követően az alábbi feladattervet határozta meg: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testület Szentgotthárd város 

egészségügyi koncepcióját elfogadja. 

 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koncepcióban 

megfogalmazott felújításokkal egyetért. A felújításokkal kapcsolatban műszaki és pénzügyi 

intézkedési terv kidolgozását kéri. A terv kiemelten foglalkozzon az energia hatékonyság 

javítása és a megújuló energia használat kérdésével. Az intézkedési terv része a 

megvalósításhoz szükséges pályázati lehetőségeket feltáró forrástérkép is.  



 
3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

kezdjen tárgyalásokat a települési polgármesterekkel, hogy a Szakrendelő működési 

költségeihez - lakosság arányában - járuljanak hozzá, mivel a Szakrendelő ellátási területe a 

Szentgotthárdi Kistérség.   

 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos Asszonyt, 

illetve a Polgármesteri Hivatalt egy szakmai és pénzügyi koncepció kidolgozására, melyben 

bemutatásra kerülne az esetleges újabb szolgáltatások bevezetésének személyi, tárgyi, 

pénzügyi feltételei, valamint a meglévő szolgáltatások piaci alapon történő 

finanszírozhatóságának lehetősége.  

 

5./ Továbbra is fontosnak tartja a lakossági tudatformáló, preventív programok, felvilágosító 

előadások szervezését, szűrővizsgálatok lebonyolítását az intézmények, civilek, lakosság 

bevonásával. Fokozott figyelmet kell fordítani a megelőzésre, ennek a feltételrendszerét ki 

kell dolgozni.  

 

6./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a Városi Sportszervezőt bízza meg és ennek során sportszervezői feladat legyen, hogy 

haladéktalanul fel kell újítani a városi szabadidős sportrendezvényeket, amelyhez az egyes 

sportágakban működő civil szervezetek segítségét is kérni kell. El kell érni, hogy e szabadidős 

rendezvényeken valóban tömegesen vegyenek részt a szentgotthárdiak, ennek ösztönzésére 

városi versenyrendszert kell kidolgozni.  

 

A jelen beszámoló kizárólag a 128/2010. számú határozattal elfogadott feladattok közül a 2-6. 

pontok kapcsán az elmúlt egy évben történt változásokat, intézkedéseket, fejlesztéseket 

mutatja be: 

 

2. sz. feladatterv: 

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a koncepcióban megfogalmazott 

felújításokkal egyetért. A felújításokkal kapcsolatban műszaki és pénzügyi intézkedési terv kidolgozását kéri. 

A terv kiemelten foglalkozzon az energia hatékonyság javítása és a megújuló energia használat kérdésével. Az 

intézkedési terv része a megvalósításhoz szükséges pályázati lehetőségeket feltáró forrástérkép is.  

 

2.1.Rendelőintézet Szentgotthárd az NYDOP-5.2.1/C-11 számú projekt kiírás keretében 

konzorciumi formában benyújtott „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-

dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” című pályázat keretében a pszichiátriai, 

addiktológia ellátás részére a Hunyadi úti épület tetőterében 110,3 m2 hasznos alapterületen a 

projekt keretében az alábbi helyiségek kerültek kialakításra: elkülönített betegváró, 

mosdóhelyiségek, orvosi rendelő, orvos részére külön analízis szoba, csoportterápiára 

alkalmas helyiség, melyek átadása 2013. június 25-én megtörtént. 

2.2. A TÁMOP - 6.12/11/3 kódszámú az ” Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségben „ elnevezésű pályázaton , ahol a Rendelőintézet 
Szentgotthárd konzorciumi vezető partnerként szerepel a két projektpartner, a Szentgotthárd 

és Térsége Önkormányzati Társulás és a Vas Megyei  Falugondnoki  Szolgálattal, 2012. 

decemberében 104,4 millió Ft támogatásban részesült. A nagyszabású projekt 

megvalósításában számos partner vesz részt, így a térségben működő háziorvosok, a 

szentgotthárdi rehabilitációs kórház, az ÁNTSZ, a helyi civil szervezetek és a szentgotthárdi 

termálfürdő is. A projekt keretében igencsak szerteágazó tevékenységeket valósítanak meg a 

partnerek, közel 2 éven keresztül. A teljesség igénye nélkül: egészségfejlesztési programterv 

készítése, Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és működtetése, 2 fő egészségfejlesztő 

munkatárs alkalmazása, a projekt megvalósításához szükséges helyiségek felszerelése, 



szűrővizsgálatok, állapotfelmérés, szűrési programok, tanácsadások, cukorbetegek és szív-és 

érrendszeri betegek számára betegklubok működtetése, találkozások, előadások, programok 

biztosítása, tájékoztató kiadványok készítése, előadások tartása, kistérségi egészségkalauz 

megjelentetése, szakmai kommunikációs program megvalósítása az egészségügyi dolgozók 

számára, háziorvosok továbbképzése, szakmai tanácsadás a betegklubokban, kistérségi 

kihívás napjai (csoportos mozgás szakember irányításával Szentgotthárdon 2 alkalommal, a 

14 további településen 1-1 alkalommal), kistérségi szervezésű nagy sportágválasztó program 

tanácsadással, Nordic walking klub szervezése a Szívklub koordinálásában, gyalog-és 

kerékpártúra klub szervezése a Harmónia Egészségvédő Kör koordinálásában, úszó 

tanfolyamok és népszerűsítő programok indítása, Zumba táncklub létrehozása 

Rábagyarmaton, információs kampány ( szórólapok  " Leteszem a cigit" modell program 

megvalósítása), dietetikai tanácsadás az EFI-ben és a háziorvosi rendelőkben, testmozgás-

tanácsadás a betegklubokban gyógytornász által, Porci Berci program megvalósítása 

iskolások részére (gerincbarát mozgásformák megtanítása), gyermekpszichológus 

alkalmazása, települési egészségnapok megszervezése, egészségfejlesztési hazai és 

nemzetközi szakirodalom (folyóiratok és szakkönyvek) beszerzése, stb. A projekt 

indíthatóságának előkészületeit megtettük, a támogatási szerződés megkötése folyamatban, 

valamennyi feltétel rendelkezésre áll. 

2.3. A Rendelőintézet Szentgotthárd konzorciumi partnerként vesz részt a TÁMOP 

6.1.2/13/1-2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – Dohányzás 

leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán ” című pályázaton, 

melynek alapvető célja – a Társadalmi Megújulás Operatív Program illetve a 

Népegészségügyi Program célkitűzéseivel összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos 

megbetegedések csökkenésének támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló 

életmód illetve szokások javítása révén az egyének egészségi állapotának javítása, így 

foglalkoztathatóságuk növelése. Ezen belül specifikus cél a dohányzásról leszokás elősegítése 

a helyi tüdőgondozók bázisán alapuló csoportos leszokási program keretében. 

A konzorcium vezetője a Szombathelyi Tüdőgondozó, a konzorciumi partnerek: Körmend, 

Szentgotthárd és Sárvár egészségügyi intézményei. 

 

 

 3. feladatterv: 

3./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen 

tárgyalásokat a települési polgármesterekkel, hogy a Szakrendelő működési költségeihez - lakosság arányában 

- járuljanak hozzá, mivel a Szakrendelő ellátási területe a Szentgotthárdi Kistérség.   

 

 

Mivel az orvosi ügyelet zavartalan biztosítása ez évben többször is felmerült, ezért  a 

Társulási Tanács ülésein – egy esetben maga az Rendelőintézet vezető orvosa, Dr. Csiszár 

Judit által is - tájékoztatást kaptak a kistérség polgármesterei a helyzetről. Mind a társulás 

elnöke, mind az intézményvezető, mind a pénzügyi vezető arra kérte a polgármestereket, hogy 

a költségvetésben tervezett, illetve 2013. július 1-től a  megemelt ügyeleti díjakból keletkezett 

különbözetet biztosítani szíveskedjenek. 

A Rendelőintézet működési költségeihez 2011. évben 33.329.-eFt-tal, még 2012. évben - terv 

szintjén - 35.952.-eFt-tal, 2013. évben 51.283.-e/Ft-tal kell az Önkormányzatnak 

hozzájárulnia.  

A háziorvosi ügyeleti ellátáshoz a térségi települések – lakosságszám arányában – a 2011. 

évben: 2.598.-eFt-tal járultak, még a 2012. évben  2.558.-eFt, járultak hozzá, 2013 évben a 

tervezett támogatás – természetesen a településen lakosságszám arányosan – 3.680.309.-Ft. A 

II. félévben megemelt díjakkal további 1.028.014.-Ft-tal kellene hozzájárulni a településeknek 

az orvosi ügyeleti szolgáltatáshoz. Így összesen a kistelepülésekre 4.708.323.-Ft teher járul, 

szemben Szentgotthárddal, ahol a tervezett összeg 5.369.975.-Ft volt és ehhez az emelést 

követően további 1.500.000.-Ft biztosítása szükséges. 



Az orvosi ügyeleti ellátás kardinális kérdés – másik előterjesztési anyag, mely   részletesen 

foglalkozik az ügyelet jövőbeni ellátásával.  

 

 
4. feladatterv: 
4./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Mesterházy Mária Intézményvezető Főorvos Asszonyt, illetve a 

Polgármesteri Hivatalt egy szakmai és pénzügyi koncepció kidolgozására, melyben bemutatásra kerülne az 

esetleges újabb szolgáltatások bevezetésének személyi, tárgyi, pénzügyi feltételei, valamint a meglévő 

szolgáltatások piaci alapon történő finanszírozhatóságának lehetősége.  

 

 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi  CCXII. törvény 49.§- 

a alapján az állam  gyakorolja egészségügyi szakellátási kötelezettségét a járóbeteg-

szakellátási feladatok tekintetében  2013. május 1-jétől , kivéve, ha a helyi önkormányzat úgy 

dönt, hogy  2013. április 30. után is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatot. Amennyiben a 

helyi önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról 2013. április 30. követően is 

gondoskodni kíván, úgy az erről szóló döntését 2013. február 15-ig kell meghoznia. 

Önkormányzatunknak az egészségügyi alapellátás körében kötelező gondoskodni a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Szentgotthárdon a járóbeteg-szakellátás a Rendelőintézet Szentgotthárd intézményében 

folyik, amely alapellátási (iskolafogászat, védőnői szolgálat, orvosi ügyelet) és foglakozás 

egészségügyi feladatot is teljesít. Az alapellátáson túl – a következő ellátásokat nyújtja 

helyben a lakosságnak: traumatológia-ortopédia, traumatológia, ortopédia, általános sebészet, 

urológia, foglalkozás egészségügy, szemészet, bőrgyógyászat, tüdőgyógyászat-allergológia, 

tüdőgondozó, tüdőszűrés, laboratórium, reumatológia, fizikoterápiás kezelések, fül-orr-

gégészet, nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang, onkológia, belgyógyászat EKG, 

belgyógyászat, hasi ultrahang, fogászat, pszichiátria-addiktológia, neurológia. 

Az 5/2013. számú Képviselő-testületi határozat alapján Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. április 30-át követően is vállalja 

az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását. 

2013. március 15-től vezetőváltás történt az intézményben, Dr. Mesterházy Mária távozott, 

helyét 2013. április 2-től Dr. Csiszár Judit tölti be. 

A Rendelőintézet Szentgotthárd intézménye is lépéseket tett az újabb szolgáltatások 

bevezetésére: 

 a belgyógyászati rendelés kibővítése gasztroenterológia, diabetológiai, kardiológiai 

szakkonzíliumok és diagnosztika területén – a kapacitás átcsoportosítás engedélyezése 

folyamatban van 

  korszerű betegirányítási rendszer beállítása a betegforgalom optimalizálására és az 

orvosi munka hatékonyságának emelésére 

 UH készülék beszerzése a meglévő elavult készülék helyett, 

 a labortevékenység lehetőség szerinti visszaállítása- a hiányzó minimumfeltétel 

biztosításával  

 onkológiai szakrendelés visszaállítása megtörtént, a betegeket ismét helyben tudják 

fogadni 

 a térségben működő vállalatokkal együttműködésben munkahelyi egészségfejlesztés 

kialakítása 

 e-Egészségügyi megoldások bevezetése lehetőleg pályázati illetve piaci források 

bekapcsolásával. 

 
 

Az 5. feladatterv:  



5./ Továbbra is fontosnak tartja a lakossági tudatformáló, preventív programok, felvilágosító előadások 

szervezését, szűrővizsgálatok lebonyolítását az intézmények, civilek, lakosság bevonásával. Fokozott figyelmet 

kell fordítani a megelőzésre, ennek a feltételrendszerét ki kell dolgozni.  

 

Az előterjesztés 1. számú mellékletében bemutatjuk:  

 A Védőnői Szolgálat a 2012/2013. tanévről szóló jelentését a tanúifjúság egészségi 

állapotáról, melyek tartalmazzák  az intézményekben végzett  megelőzés-szűrés 

tevékenységről szóló beszámolókat is (SZEOB, III. Béla Szakképző Iskola, SZOI )  

 

 

 

6. feladatterv: 

6./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Városi 

Sportszervezőt bízza meg és ennek során sportszervezői feladat legyen, hogy haladéktalanul fel kell újítani a 

városi szabadidős sportrendezvényeket, amelyhez az egyes sportágakban működő civil szervezetek segítségét is 

kérni kell. El kell érni, hogy e szabadidős rendezvényeken valóban tömegesen vegyenek részt a 

szentgotthárdiak, ennek ösztönzésére városi versenyrendszert kell kidolgozni.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az augusztusi és a jelen testületi 

ülésen is tárgyalja Szentgotthárd Város Sportkoncepcióját, mely az alábbiakat tartalmazza: 

Szentgotthárd Város Önkormányzata sportszervezőt alkalmaz, akinek feladatai a következők: 

- önkormányzati sportlétesítmények hasznosítása (bérbeadása, használatba adása), 
- városi multifunkciós sportcsarnok önkormányzati célú használatának koordinálása, 

- sporttárgyú pályázatok figyelése, pályázatok megírása és a nyertes pályázatok 

menedzselése, 

- városi sportrendezvények szervezése, 

- kapcsolattartás a városi sportszervezetekkel, sportolókkal, 

- önkormányzati sporttámogatások szétosztásának előkészítése, felhasználásuk 

ellenőrzése, 

- szabadidősport szervezése, 

- városi sportszponzorálási rendszer kialakítása, működtetése illetve működtetésében 

való részvétel, 

- kapcsolattartás a Szentgotthárdon  működő egészségügyi intézményekkel, 

- kapcsolattartás a városi testnevelő tanárokkal, sportegyesületek edzőivel, stb.  

 

A Szentgotthárdi Kézilabda Klub tulajdonaként „Multifunkcionális sportcsarnok” épül  a 

szentgotthárdi Városi Sporttelep területén, a sportcsarnok átadásának várható időpontja: 2013. 

november. 

 

 

 

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

dönteni szíveskedjen.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város  Egészségügyi 

Koncepciójának  megvalósulásáról készített beszámolót megismerte.   

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

 



2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város  Egészségügyi 

Koncepciójának  megvalósulásáról készített beszámolót megismerte és az alábbiakkal egészíti 

ki:……………………………………………………………………………………………….. 

Határidő: azonnal 

Felelős : Huszár Gábor  polgármester 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 16. 

 

 

Huszár Gábor 

  polgármester 

 

 

Ellenjegyzem:   

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

 



1. számú melléklet 

 

 

A Védőnői Szolgálat a 2012/2013. tanévről szóló jelentése 
 

Jelentés az ifjúság egészségügyi állapotáról 
 

Iskolavédőnőként a város két általános iskoláját látom el. Az Arany János Általános Iskolában 

1-4 osztályt és az eltérő tagozatot (5-8 osztályt), a Széchenyi István Általános Iskolában 5-8-

os korosztályt vizsgálom.  

Ez év szeptemberétől a páros osztályokat vizsgáltuk (2,4,6,8 osztály),.Az iskolai 

szűrővizsgálaton az alábbi táblázatba foglalt eltéréseket tapasztaltuk. 

 

 

 
       Arany János Általános 

Iskola 

Széchenyi István Általános 

Iskola 

Hátgerinc ferdülés 0,2 % 0.1 % 

Hanyagtartás 2 % 5-6 % 

Lúdtalp 15 % 18 % 

Szemüveges 15 % 10 % 

Asthma bronchiale 1-2 % 2% 

Allergia 2 % 2 % 

Idegrendszeri eltérés 0,01 % 0,01 % 

Egyéb megbetegedés 1-2 % 1 % 

Túlsúly 10 % 15 % 

 

A táblázatban is látható, hogy a tartási rendellenességek, a lúdtalp, a kövérség és az allergiás 

megbetegedések aránya magas. Erről a szülőket védőnői igazolással tájékoztatjuk. 

Tartási rendellenességet javító gyógytestnevelés a tanév szeptemberében is elindult az 

iskolákban. Lúdtalp tornán kívül speciális gyakorlatokat végeznek a gyerekek. 

Teljes felmentés, csak nagyon indokolt esetben fordul elő. 

Gyógyúszás is jól működik. Minden év szeptemberében újra vizsgálja az iskola orvos azokat, 

akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a speciális mozgást.  

Úszás oktatás is van. Szeptembertől szervezetten járnak a második osztályos gyerekek. 

A 2012-2013-es tanévben elindult a mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy 

mindennap van lehetőség a mozgásra. 

   

A kövérség és az allergiás megbetegedések érdekében nagyon fontosnak tartom a 

felvilágosító órák megtartását, mert úgy gondolom ez a generáció még hajlamos az életmód 

változtatására. A jó példa mutatásával még a gyermek is hatással lehet a szülei szokásaira. 

A felvilágosító órák egész tanévben zajlanak. 

Alsó tagozatban 1-4 osztályban: -    egészséges táplálkozásról 

- helyes tisztálkodásról, fogápolásról 

- testmozgás fontosságáról 

- allergiáról 

- káros szenvedélyekről  

- a negyedik osztályban, és az eltérő tagozat 5-8-ik 

osztályban a serdülő korról (lányoknak, fiúknak) 

tartok órákat. 

Novemberben, az egészségnevelési hónapban vetélkedőt szervezek, ami rajzversenyből és 

játékos feladatokból áll  ,, Egészséges életmód” címmel. 

Az iskolai programban minden évben szerepel ennek a vetélkedőnek a lebonyolítása, ami az 

eddigi tapasztalataim alapján a gyermekek körében mindig sikeres volt.  

Diáknapon rendszeresen részt veszek elsősegélynyújtó versenyfeladatokkal. 



A kötelező védőoltások 100 % - ban megtörténnek. 

 

Felső tagozat 5-8 osztályban: 

 

   5. osztály: -     táplálkozási program zajlik ( ingyenes NUTRIKID 

egészséges táplálkozásról szóló munkafüzetet kapnak. 

- serdülőkorról ( külön lányoknak, külön fiúknak )  

- káros szenvedélyekről ( dohányzás ellenes program )  

- drogprevenciós órák ( életvezetési ismeretek címmel 

tartok órákat) 

6. osztály -    serdülő korról, serdülőkori változásokról  

- káros szenvedélyekről ( alkohol, dohányzás, drog ) 

- drogprevenciós órák 

7. osztály: -    párkapcsolatokról, szex. felvilágosítás 

- káros szenvedélyekről 

- drogprevenciós órák 

- nemi betegségek, AIDS, hepatitis 

8. osztály: -    terhesség gyanújelei, terhességmegszakítás 

- nemi betegségek 

- AIDS 

- drogprevenciós órák 

 

Káros szenvedélyekről drogprevenciós módszerekkel interaktív órákat tartok. Így az ötödik 

osztálytól a nyolcadik osztályig életvezetési ismeretek címmel több órán keresztül 

személyiségfejlesztéssel ,önismereti tréninggel,stressz kezeléssel,kritikus gondolkodás 

fejlesztésével,problémamegoldás gyakorlásával foglalkozok.    

 Didaktikai játékok segítségével tanítjuk meg a káros szenvedélyek visszautasítására. –    

Tudj nemet mondani! 

A tapasztalat alapján hasznosak és sikeresek a gyerekek körében ezek az órák. 

Novemberben iskolai egészségnevelési vetélkedőt bonyolítok le, ami az iskolai programban 

már évek óta szerepel. A Széchenyi István Általános Iskolában vöröskeresztes szakkört is 

vezetek, ahol egészségnevelési, csecsemőápolási és elsősegélynyújtási ismereteket tanítok. 

Területi és megyei versenyekre készítem fel a tanulókat. A városi véradáson is részt veszünk. 

Ettől a tanévtől az Arany János Általános Iskolában is elkezdtem a vöröskeresztes szakkört. 

Babaápolási ismeretekeken kívül elsősegély oktatás is zajlik. A nagy érdeklődés miatt a 

gyerekek 4 csoportban járnak (25 fő).Külső gyakorlati helyek :a Bölcsöde és a Mentőállomás. 

 

Szentgotthárd, 2013-09-09. 

 

 

        Kissné Unger Anita   

                   sk. 

 
 

 

2012/2013 tanév iskola egészségügyi beszámolója  

Vörösmarty Mihály Gimnázium 

 

Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 2 évente vesznek részt a tanulók kötelező védőnői ill. 

iskola orvosi vizsgálaton, szűrésen. (6. 8. 10. 12. osztály, valamint a 16 éves kori 

záróvizsgálat) 



Védőnői szűrővizsgálat a láttás, hallás, vérnyomás, testsúly, testmagasság, mozgásszervi 

vizsgálatot tartalmazza, míg az orvosi egy általános fizikai vizsgálatot.  

A kötelező szűrővizsgálaton részt vett tanulók létszáma 153.  

Általános vizsgálaton megvizsgált tanulók létszáma, pedig 349 fő, Ez a fajta vizsgálat történik 

védőoltások előtt, a krónikus betegek esetén, állapot követés miatt….stb. 

Kötelező védőoltást 145 tanuló kapott (Boonstrix, MMR és Engerix-B), önkéntes 

védőoltásban az idei tanévben csupán csak egy tanuló részesült. 

Szakorvosi vizsgálatra 34 tanulót utaltunk, főként szemészetre 21fő, ortopédiára 2 tanuló és 

hypertónia miatt 1 tanuló küldése történt. 

Krónikus betegek követése történik. 314 tanulóból 74 tanuló gondozott. (23,5%) 

Anyagcsere: 4 fő (1%) 

Endokrim: 4 (hormon rendszer eltérései) (1%) 

Mozgásszervi: 6 (2%) 

Allergia: 26 (szénanátha) (8%) 

érzékszervi: 2 (0.6%) 

Nephrológia: 1 (vese) (0.3%) 

Pulmonológia: 21 (tűdőgy. Asthma bronchialae) (7%) 

Cardiológia: 5 (szív e. és magas vérnyomás) (1,6%) 

Neurológia: 1 (0.3%) 

Daganatos beteg 1 (0.3%) 

Fejlődési rendellenességgel rendelkezik 3 tanuló (1%) 

Nyilván tartom még a túlsúlyos és elhízott tanulókat, összesen 56 fő (18%), valamint a 

szemüveggel rendelkezők számát 134 tanuló (43%) ez kicsit magas. 

Százalékosan nézzük az országos viszonyokhoz, hasonlítanak a számok.  

A tanulók osztályfőnöki óra keretén belül a tanév folyamán rendszeresen hallgattak 

egészségnevelő előadásokat, serdülőkorról, családi-szexuálist életre nevelésről…. 

Drog prevencióval kapcsolatosan a Megyei Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztályának 

munkatársától hallgathattak tájékoztatót. 

Nagy szabású egészségnap rendezése történt a tanév zárásaként. Ennek keretében a tanulók 

megismerkedhettek az egészséges ételekkel, helyes bőrápolással, baleset megelőzésével, 

helyes elsősegélynyújtással. 

 

2013-09-10                                                                          Veszelovics Tímea 

                                                                                          ifjúságvédőnő, egészségfejlesztő 

 

 



2012/2013 tanév iskola egészségügyi beszámolója 

III.Béla Szakképző Iskola 

 

Szakképző iskolában a képzés jellegéből kifolyólag évente vesznek részt a tanulók védőnői, 

illetve orvosi szűrővizsgálaton. Ezen felül az adott szakmának megfelelően foglalkozás 

egészségügyi vizsgálat is történik, gyakorlati helynek megfelelően. 

Így az iskola minden tanulója részesül vizsgálatban, 485 fő. 

Minden gyermeknél történik védőnői szűrővizsgálat (láttás, hallás, testsúly, testmagasság. 

Mozgásszervi, vérnyomás vizsg.) általános orvosi vizsgálat. 

Eltéréssel rendelkező tanulók szakorvosi vizsgálatra lettek továbbítva, összesen 24 fő, főként 

szemészetre 17 tanuló, ortopédiára 4 fő, vérnyomás miatt 3 tanuló.   

Sajnos a szakmunkás tanulók közül többnek gondot okoz a megfelelő személyi higiéné 

betartása. (kb 1-2%) 

Kiemelném a leendő 9.-es tanulók vizsgálatát, melyet az iskolai beiratkozás előtt végzünk. A 

tavalyi tanévben 94 vizsgálatra került sor. Csupán 3-an nem voltak alkalmasak az általuk 

kiválasztott szakmára, ám számukra is megfelelő képzésre tudtuk őket irányítani iskolán 

belül. 

Kötelező védőoltás a tanulók életkorából kifolyólag már nincs, adható védőoltást 15 tanuló 

kapott, Meningo A+C (agyhártyagyulladás ellen) 

Krónikus betegek nyilvántartása és állapot követése történik. 

Összesen 95 tanuló krónikus beteg. (19%) 

Anyagcsere: 4 fő (0,8%) 

Endokrim: 4 (0,8%) 

Mozgásszervi: 7 (1%) 

Allergia: 24 (5%) 

Érzékszervi: 7  (1%) 

Nephrológia: 2 (0,4%) 

Pulmonológia: 22 (4,5%) 

Cardiológia: 13 (2,6%) 

Neurológia: 2 (0,4%) 

Értelmi fogyatékos: 4 (0,8%) 

Daganatos beteg: 1 (0,2%) 

Fejlődési rendellenességgel: 2 

Haematológiai beteg 3 fő 

Nyilvántartott túlsúlyos és elhízott gyermekek 99 fő, (20,4%) szemüveggel rendelkezők 100 

fő ( 20,6%). 



Összességében az országos átlagnak megfelelnek az eltérések, az iskola létszámhoz képest 

magas az obesek és szemüvegesek száma. 

Főként az előbbi állapottal rendelkezőknek, de minden tanulónak nagyon jó volt a tanév 

folyamán zajló egészségfejlesztési pályázat. Ennek keretében egészség hetek voltak az 

iskolában, melyen a tanulók az egészséges ételeket nem csupán megismerték, hanem el is 

készíthették. Új és régi mozgásformákkal ismerkedhettek, gyakorolhattak. 

Egészségmegőrző- egészséggel kapcsolatos, szűrővizsgálatokkal, szenvedélybetegségekkel 

kapcsolatos előadásokat hallgathattak, megfelelő szakemberektől. 

Kiemelendő, hogy tanulóink nagy számmal vettek részt a városi véradáson, és egyéb 

legtöbbször az egészséggel kapcsolatos rendezvényen. (Mentős nap) 

 

2013-09-10                                                                                     Veszelovics Tímea 

                                                                                               ifjúságvédőnő, egészségfejlesztő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) 
Játékvár Óvodája 

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14. 
Tel.: 94/ 554 – 059,   

igazgató: 94/554-079;  
óvodai egység vezetője, fax:94/554-069 

e-mail: jatekvar@sztgnet.hu  
 
 

 

  A SZEOB Játékvár Óvodájában a 2012/2013-as nevelési évben a gyermekek 

egészségmegőrzésével kapcsolatos feladatok kerültek  végrehajtásra:  
 
Intézményünkben 254 óvodás gyermek egészségének, fejlesztésének feladatait láttuk el az 
elmúlt nevelési évben. Szakmai, pedagógiai tervünkben kiemelt nevelési feladatként 
szerepelt a gyermekek testi-lelki egészségének gondozása. Pedagógiai működési tervünket 
erre építve készítettük el, fókuszálva a megelőzésre, a szülői házzal, és az intézménnyel 
kapcsolatban álló egészségügyi-, pedagógiai szakmai, családsegítő szolgálattal való 



együttműködésre. A csoportnaplókban, a gyermekek egyéni fejlődési naplóiban nyomon 
követhetők a feladatok megvalósítása, a gyermekek fejlesztésének eredményei.  
Mit tettünk e területen az elmúlt évben? 
Olyan óvodai környezetet teremtettünk, melyben a gyermekek egészséges testi-lelki 
fejlődését biztosítani tudtuk. A bizalmon alapuló gyermek-felnőtt szeretet kapcsolaton 
keresztül figyeltük, észleltük, segítséggel, vagy önerőből megoldottuk a felmerülő 
problémákat. Ismerve a megelőzés fontosságát, észlelt probléma estén elsősorban a 
szülőkkel közösen, illetve beleegyezésükkel szakemberek bevonásával kerestünk segítséget, 
megoldást a rászoruló gyermekeknek egészségükkel kapcsolatos problémáik kiküszöbölésére 
(védőnők, gyermek szakorvos, logopédus, gyógypedagógus, pszichopedagógus…). 
Intézményünk gyermekvédelmi felelőse rendszeresen részt vett a koordinációs üléseken, 
esetmegbeszéléseken. 
Az egészség védelmét, óvását a gyermekek tevékeny együttműködésével, a higiéniai 
szokások kialakításával, folyamatos gyakorlásával, a balesetvédelmi feladatok folyamatos 
ellátásával valósítottuk meg. A rendszeres frissítő testmozgás napirendbe ágyazásával, a 
szabad levegőn való szabad mozgás lehetőségének biztosításával, mozgásigényük mind 
teljesebb kielégítésére törekedtünk. Az elmúlt nevelési évben külön figyelmet igényelt az 
időjárás okozta óvó-védő feladatok megvalósítása (napfény védelem, folyadékigény 
kielégítése- önállóan használják a kültéri ivó kutat). 
A gyermekek egészségvédelmével kapcsolatos feladatok megvalósításához intézményen 
kívüli partnerek bevonása is szükséges, részben jogszabályi kötelezettségből adódóan, 
részben a szülők igényei által.  
A Védőnői Szolgálat negyedévente végzett tisztasági és fejtetvességi szűrővizsgálatokat 
Ezen kívül esti fejtetvességi (újra ellenőrzés) vizsgálatok is történtek a kolléganők jelzései  
nyomán. A gyermekek évente kötelezően történő gyermek szakorvosi szűrővizsgálata a 
gyermek szakrendelőben történt, melyre a védőnői hálózat értesítése alapján a szülők 
kísérték el gyermekeiket.(státuszvizsgálatok) Óvodás gyermekeink fogászati szűrővizsgálatát 
az intézményünkben e feladattal megbízott kolléganő koordinálta az iskolafogászattal. A 
fogászati szűrővizsgálaton való részvétel a szülők írásbeli hozzájárulásával történt, a óvónők 
jelenlétével.  
2013. április 8-án tartottuk óvodánkban az Egészség Világnapja alkalmából szervezett óvodai 
egészségnapot. Ebből az alkalomból programtervet készítettünk melyben közös mozgás, 
gyümölcssaláta készítés, gyógyteafőzés, egészséggel kapcsolatos mesehallgatás szerepelt. 
Részt vettünk a gyermekekkel az Országos Mentőnapon, a helyi mentőállomáson szervezett 
programokon. 
Szülőkkel közös szervezésben, szülői fórumokat tartottunk: 

 Mint szülő bevállalom? Merünk segítséget kérni? címmel a gyermekekkel kapcsolatos 
nevelési (magatartás )problémákról. 

 Kovács Diána dietetikus az óvodás gyermekek egészséges táplálkozásáról, a táplálék érzékeny 
gyermekek étkeztetésének problémáiról tartott előadást.  

Szintén az egészségfejlesztési feladatokhoz tartozik, hogy óvodás gyermekeink közül a nyár 
folyamán többen vettek rész óvoda időben úszásoktatáson. Ezen alkalmak létrejöttéhez is 
segítséget nyújtottunk. 
A Szentgotthárdi Kölyök FC labdarúgó csapatában is több óvodásunk sportol rendszeresen. 
A Szentgotthárdon szervezett egészségmegőrzéssel, egészség védelemmel kapcsolatos 
rendezvényekről tájékoztatjuk a szülőket az információs táblánkon. 
 
 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 12. 
                                                                                      Tisztelettel: 
                                                                                                              Kocsisné Bucsi Etelka 



                                                                                                   óvodai intézményegység-vezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: Orvosi ügyelet finanszírozása és 2014. évtől történő ellátása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

I. ÜGYELET FINANSZÍROZÁSA: 

 

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. 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2013. számú 

határozatában az alábbiakról döntött: 
 

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

orvosi ügyeletet ellátók bérezését 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 Rendelőintézet Szentgotthárdnak a működési 

céltartalék terhére azzal, hogy a béremelés és az ellátás formájának hosszú távon való 

biztosítása érdekében egyeztetni szükséges a kistérség önkormányzataival és a szeptemberi 

testületi ülésre a végeleges megoldás érdekében előterjesztést kell készíteni. 

 

A zavartalan orvosi ügyelet biztosítása érdekében a Rendelőintézet Szentgotthárd 2013. 

június 1-jétől megemelt óradíjat fizetett az ügyeletet vállaló orvosok és asszisztensek  

számára, így a nyári hónapokban is ellátottak voltak a rászorulók. 

 

Az intézmény kiszámolta, hogy ezzel az emelt óradíjjal szeptembertől decemberig 7.125.- 

e/Ft fizetési kötelezettsége lesz az ügyeletet ellátó orvosok és asszisztensek felé. Továbbá, 

mivel 1 fő orvos még nem számlázott, 1.200.- e/Ft-ot kell még ezen felül finanszírozni a 

Rendelőintézetnek. Az intézmény költségvetésében rendelkezésre álló összeg azonban 

csak 4.338.-e/Ft. A különbözet 3.987 e/Ft (ebben benne van a korábban megszavazott 1.5 

m Ft) , melyet pótelőirányzatban kér az intézmény annak érdekében, hogy az ügyeleti ellátás 

az év végéig biztosított legyen. (Lásd: 1. számú melléklet.)  

 

A kistérség településeinek polgármesterei a júniusi Társulási Tanács ülésén 

tájékoztatást kaptak az orvosi ügyeleti ellátás helyzetéről a Rendelőintézet vezető 

orvosától, egyben kérte a települések polgármestereit, hogy lakosságszám arányosan 



járuljanak hozzá a megemelt ügyeleti díjak  finanszírozásához. Ezt a kérést ezt követően 

írásban is eljuttatuk a kistérségi önkormányzatokhoz, azonban csak 4 településen 

született döntés a kérdésben, közülük három település a 2013. évi orvosi ügyeleti díj 

emelkedésével járó többletkiadást pénzügyi forrás  hiányában nem tudja biztosítni. 

 

Döntést kell hozni tehát a 2013. évben felmerült többletköltségek (3.987 e/Ft) 

finanszírozásáról. 

 

 

II. ORVOSI ÜGYELET 2014. ÉVTŐL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA: 

 

Mint ismeretes, többször felmerült, hogy az orvosi ügyeletet „külsős” céggel kellene 

ellátni. A Háziorvosokról szóló Beszámoló anyagban is -  mind az érintett orvosok, mind 

a járási tiszti főorvos javaslataként – felmerült ezen lehetőség. 

 

A Rendelőintézet számításai alapján az orvosi ügyelet 2014. évben: 

- megemelt ügyeleti díjakkal továbbra is a Rendelőintézet szervezésében 37.060 e 

Ft (ügyeleti szállítással együtt), 

- kiszervezést követően „külsős” céggel (ügyeleti szállítással együtt) történő 

megvalósulással (bruttó) 33.000 – 35.000.-e/Ft -  szakmai és pénzügyi ajánlatot az 

előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Jelen előterjesztésben a Tisztelt Képviselő-testületnek döntenie kell abban, hogy 

Szentgotthárdon a jövőben az orvosi ügyeletet továbbra is a Rendelőintézet 

Szentgotthárd intézményének keretein belül, VAGY külsős cég megbízásával kívánja 

biztosítani.  

 

A. / Az orvosi ügyeletet továbbra is a Rendelőintézet szervezi a „saját” orvosainkkal 

 

Ebben az esetben maradna minden a régiben, a Rendelőintézet szervezné a 

beosztást és kötne megállapodást az orvosokkal / asszisztensekkel. A különbség 

annyi, hogy magasabb bérezés mellett látható el a feladat: ami eddig 26 M Ft/év 

összegbe került, most hozzávetőlegesen 37 M Ft / év összegbe fog kerülni. (A TB 

támogatás hozzávetőlegesen 17 M Ft / év, vagyis éves szinten az eddigi  9 M Ft 

helyett 20 M forintba fog kerülni az ellátás.) 

 

B. / Közbeszerzési eljárás lefolytatásával külső cég szervezi az orvosi ügyeletet 

 

Az Intézetvezető Asszony szerint hosszútávon az ügyelet KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ általi ellátása 

látszik célravezetőnek. Erre nézve előzetes tárgyalásokat folytatott lehetséges szolgáltatókkal 

– lásd: csatolt ajánlatok. Erre természetesen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 

kerülhet sor. Az ügyelet éves költségvetése a kiszervezést követően várhatóan és 

hozzávetőlegesen 33 – 35 M Ft /év lenne. A teljes felelősséget átvállalnák tőlünk, ezzel 

megszűnnének a jelenlegi problémák az ügyeleti beosztás körül. Ehhez hozzávetőlegesen 16-

18 M Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges (TB támogatás 17 M Ft.) 

 

C. Mentőszolgálattal integrált ellátás megszervezése 

 

Ebben a verzióban – gyakorlatilag a kiszervezés egyik lehetséges változataként - az 

orvosi ügyeleti ellátás a Mentőszolgálattal integráltan kerülne megszervezésre. 

Valószínűleg több párhuzmosság is kiküszöbölhető lenne ezáltal 

(diszpécserszolgálat, mentőápoló – asszisztens, stb.), így a költségek – valószínűleg - 

csökkenthetők lennének. Körmenden és Szombathelyen is így működik, 



információink szerint jó tapasztalatokkal. Elképzelhető továbbá, hogy az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól
 
43/1999. Korm. rendelet szerint 19. (4) bekezdése szerint közös 

diszpécser szolgálat fenntartása esetén megemelt ügyeleti díjazásra lennénk 

jogosultak. 

 

További kérdés az ellátás jövőbeni megszervezése szempontjából, hogy hogyan 

illeszkednek bele a kistérségi községi önkormányzatok. Jelenleg külön-külön, egyenként 

kötöttek megállapodást Szentgotthárddal, tehát nem az Önkormányzati (Kistérségi) 

Társulás keretében gondoskodnak erről a feladatról. Kérdéses, hogy a 

lakosságszámarányos finanszírozást a megemelt bérezés mellett vállalják-e a községek – 

mindenesetre Szentgotthárd nélkül nehezebben szervezik/szerveznék meg az ellátást. 

Másfelől a költségek akkor sem lesznek érdemben kevesebbek, ha csak 

Szentgotthárdban gondolkodnánk, hiszen a költségek nagy része (orvos, asszisztens, 

rezsi, sofőr) így is – úgy is adott. 

 

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

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyelet 

ellátásának 2013. december 31-ig történő megszervezésére ……………. forintot 

biztosít a Rendelőintézet számára a ……………… terhére. 

Határidő: ………………….. 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti 

ellátás megszervezésével kapcsolatban a következő döntést hozza: 

 

A. / a továbbiakban is a Rendelőintézetet bízza meg az ellátás megszervezésével, 

ehhez magasabb bérezést biztosít (orvos: 2000 Ft/óra , asszisztens: 800 Ft 

/óra), amelynek fedezetét a Rendelőintézet 2014. évi költségvetésében tervezni 

kell. 

Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Dr. Csiszár Judit, intézetvezető 

 

B. / az orvosi ügyeleti ellátás megszervezésére közbeszerzési eljárást ír ki. 

Határidő: 2014. október 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Vadász József a KB elnöke 
                           

C. felkéri a Polgármestert, hogy az ügyeleti ellátás megszervezése kapcsán a 

Mentőszolgálattal folytasson tárgyalásokat. 

Határidő: 2014. október 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                Dr. Csiszár Judit, intézetvezető 

 

Szentgothárd, 2013. szeptember 16. 

 



                                                                                                                 Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 



 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 

Szentgotthárd 

Széll Kálmán tér 11. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A  Rendelőintézet Szentgotthárd   2013. május hónapban jelezte Önök felé, hogy „az ügyeleti 

ellátás ebben a formában, ilyen finanszírozás mellett tarthatatlan.” A Képviselő Testület  az 

előterjesztést megtárgyalta, s megszavazta az ügyeleti díjak megemelését 1 500,- eFt 

biztosításával, azzal a megjegyzéssel, hogy a szeptemberi Testületi ülésen újra meg kell 

vizsgálni a további teendőket. 

 

Intézményünk, a közelgő nyári szabadságolások miatt június 1- től a megemelt ügyeleti 

díjakat fizette ki az orvosok, s asszisztenseik részére. Csak így tudtuk az ügyeletbe csábítani 

külsős orvosokat is. 

 

Előzetes számításaink szerint december végéig 7 125,- eFt kifizetési kötelezettségünk lesz az 

ügyeleti orvosok, illetve asszisztensek felé, s további 1 200,- eFt dr. Ocskay Márton felé. 

A költségvetésünkben rendelkezésünkre álló összeg 4 338,- eFt.  

 

Kérjük a tisztelt Testületet, hogy a június hónaptól számított 3 987,- eFt különbözetet 

pótelőirányzatban intézményünknek jóváhagyni szíveskedjenek. Csak így tudjuk biztosítani 

továbbra is az ügyeleti ellátás zavartalan működését. 

 

Az előzetes számításaink szerint a megemelt ügyeleti díjakkal számolva a 2014 évi 

költségvetésben az ügyeleti kassza 37 060,- eFt  kiadással szerepelne.  Tájékozódtunk, 

ajánlatokat kértünk arra vonatkozóan, hogy az ügyeleti ellátás külsős céggel valósulna meg, 

mennyibe kerülne ez az Önkormányzatnak. Kaptunk kidolgozott ajánlatokat – mellékeltem – 

melyekből megállapítható, hogy a külsős céggel végeztetett ügyeleti ellátás költsége 33 millió 

és 35 millió Ft. körül mozog. 

 

A tisztelt Testületnek döntenie kell, hogy elindítja e a közbeszerzési eljárást, s kiszervezi az 

ügyeletet, vagy marad minden a régiben, s csak az ügyeleti gépkocsira küld ki ajánlattételi 

felhívást. 

 

Kérem a fentiek szíves mérlegelését. 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 10. 

 



     Tisztelettel: 

                          Dr. Csiszár Judit 

                 intézményvezető 

2.sz. Melléklet 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Szentgotthárd és Térsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde igazgatója a mellékelt kérelemmel 

fordult a T. Képviselő-testülethez. 

Az Intézmény a „SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása ás átalakítása” jogcímen a NYDOP-

5.1.1/B/11-2012-0004. pályázaton 79.146.634 e/Ft támogatásban részesült. A 

felújítás/átalakítás során a fűtési rendszer is kicserélődött. A régi radiátorok értékesítése során 

az Önkormányzatnak 307.500 Ft bevétele keletkezett. 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 4/2001.(II.1.) önkormányzati 

rendelet 45.§- (5) bek.  értelmében az értékesítésből befolyt bevétel 50%-a (153.750 Ft) az 

önkormányzatot illeti meg. 

 

A SZEOB igazgatója a mellékelt kérelmében kéri a T. Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a 

bevétel teljes összegének felhasználását, melyet a csoportszobákban, öltözőkben az új 

függönytartók, és az összes kiszolgáló helyiségben textilredőnyök beszerzésére szeretnének 

fordítani. 

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

szíveskedjen! 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a SZEOB kérelmét támogatja, 

engedélyezi, hogy a SZEOB a bevétel teljes összegét az intézmény az előterjesztésben foglalt  

dologi kiadásaira fordítsa. 

2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülte a SZEOB kérelmét nem 

támogatja. 

 

Határid : közlésre azonnal 

Felelős: Kovács Tiborné Intézményvezető 

  Somorjané D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető   

                                                              
       Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna 

        pénzügyi vezető 

 

Ellenjegyze: Dr Dancsecs Zsolt jegyző 



 

        

     

 
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde 

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

OM azonosító:036456 
Tel.: 94/ 554 – 059,  Fax.: 94/ 554 – 069 
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444 

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu 

honlap: www.ovodaksztg.hu 
 

 

  Iktatószám   :      Szsz/        -10./2013. sz. 
 

  Tárgy             :      Kérelem a SZEOB Tótágas Bölcsődében a  régi radiátorok értékesítéséből  
                                keletkezett bevétel teljes összegének intézményi felhasználhatóságára.                      
                                 
  Ügyintéző     :      Kovács Tiborné 

 

               Címzett         :      Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 
                                   
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében az épület fűtéskorszerűsítése miatt minden régi radiátor 
lecserélése megtörtént, a régi radiátorok értékesítésre kerültek. 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az így befolyt teljes összeg (307.500 Ft) 
intézményi felhasználását engedélyezni szíveskedjék. 
A teljes összeget az épület minden, gyermekek által használt helyiségében (csoportszobák 8 
db, öltözők 4 db) az új függönytartók, és az összes kiszolgáló helyiségben textilredőnyök (25 
db) beszerzésére szeretnénk fordítani, hisz a több évtizedes alumínium függönytartókat 
leszedték, a kiszolgáló helyiségekben pedig a praktikum miatt tervezzük a redőnyök 
felszerelését. Ezek beszerzése nélkül árnyékolás nélkül maradnának a gyermekek helyiségei, 
és az egyéb helyiségek is. 
Tisztelettel kérem a bevétel teljes intézményi felhasználhatóságának támogatását. 
 
 
 
Szentgotthárd, 2013. szeptember 12. 
 
 
 
                                                                                          Kovács Tiborné 
                                                                                              igazgató 
 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: A SZEOB Tótágas Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése [különös tekintettel a 

   bölcsődei gondozás térítési díjának szedésére] 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi ellenőrzési terve 

alapján a „SZEOB Tótágas Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése [különös tekintettel 

a bölcsődei gondozás térítési díjának szedésére]” lefolytatásra került.  

Az ellenőrzés célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk az intézmény működéséről, személyi 

és szakképzettségi feltételeiről, szabályozottságáról, a bölcsődei gondozás térítési díjának 

bevezetését követően a gyermeklétszámok alakulásáról; feltárva az esetleges hiányosságokat 

és ha szükséges, javaslatot tenni a munkavégzés továbbfejlesztéséhez.  

Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt. Az ellenőrzés 

javaslatot tett az irattárban őrzött iratok selejtezésére; a munkavédelmi oktatási feladatok 

megfelelő végzettségű szakemberrel történő ellátására; az együttműködési megállapodás 

aktualizálására, melyeket a jelentésben leírtak indokolnak.  

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő-testülete a „SZEOB Tótágas 

Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése [különös tekintettel a bölcsődei gondozás térítési 

díjának szedésére]” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat 

elfogadja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

                        a Jelentés Javaslat részében írt Intézkedési terv elkészítésére a közléstől      

                        számított 30 nap 

Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

                        az Intézkedési terv elkészítéséért: Dr. Dancseczné Kovács Tünde 

 

 

 
Szentgotthárd, 2013. szeptember 16. 

 

 

  Dr. Dancsecs Zsolt 

  jegyző  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: 3047-5/2013. 

Ellenőrzés száma: 04/2013. 
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Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
SZEOB Tótágas Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a bölcsődei 

gondozás térítési díjának szedésére 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

SZEOB Tótágas Bölcsőde működésének átfogó ellenőrzése, 

különös tekintettel a bölcsődei gondozás térítési díjának szedésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 16. 

Ellenőrzést végző: Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

 előírásoknak való megfelelés 

Az ellenőrzött szervezeti egység: SZEOB Tótágas Bölcsőde 

Az ellenőrzés tárgya: működés vizsgálata, személyi és szakképzettségi feltételek, szabályozottság 

 gyermeklétszám alakulása, gondozási díj bevezetése 

Az ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

 komplex ellenőrzési módszer 

Vonatkozó jogi háttér: 

 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi éves ellenőrzési 

terve, 



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

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2012. év, 2013. év I. félév 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2013. augusztus 21.; 2013. szeptember 4. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Dr. Dancseczné Kovács Tünde – intézményegység-vezető 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások: 

 

1.Az intézmény működésének törvényessége 

 

Az intézmény működésének összhangja a fenntartói döntésekkel 

 

A vizsgált időszakban Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsa az intézmény tekintetében összesen 8 határozatot hozott, melyből egy sem igényelt 

intézkedést. Szentgotthárd Város Önkormányzata pedig 5 határozatot hozott, melyből egy 

sem igényelt intézkedést. A határozatok évenkénti bontásban kerültek vizsgálatra. 

 

2012. év 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. évben 

összesen 5 határozatot hozott az intézmény tekintetében: 

 7/2012. (II.09.) sz. határozat alapján „A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, 

átalakítása” című pályázat végleges és pontos költségvetése elfogadásra került.  

 9/2012. (III.01.) sz. határozat: a SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díj megállapítás 

lehetőségének megvizsgálására, részletes kidolgozásának elfogadására vonatkozik 

[határidő: márciusi testületi ülés – megvalósult]. 

 11/2012. (III.01.) sz. határozat: a SZEOB nyári zárva tartásának elfogadásra 

vonatkozik. 



 16/2012. (III.29.) sz. határozat: a SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának 

meghatározására vonatkozik [határidő: rendeletbe foglalásra: áprilisi testületi ülés – 

megvalósult]. 

 29/2012. (V.31.) sz. határozat alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

Kistérségi Társulás költségvetésében „A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, 

átalakítása” című pályázati projekt megvalósításához további 273.000 Ft összeget 

biztosít. 

 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben összesen 4 

határozatot hozott az intézmény tekintetében: 

 34/2012. (II.29.) sz. határozat: a SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díj megállapítás 

lehetőségének megvizsgálására, részletes kidolgozásának elfogadására vonatkozik 

[határidő: márciusi testületi ülés – megvalósult]. 

 61/2012. (III.29) sz. határozat: a SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának 

meghatározására vonatkozik [határidő: rendeletbe foglalásra: áprilisi testületi ülés – 

megvalósult]. 

 114/2012. (V.30.) sz. határozat alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata a 

Kistérségi Társulás költségvetésében „A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújítása, 

átalakítása” című pályázati projekt megvalósításához további 273.000 Ft összeget 

biztosít. 

 269/2012. (XI.28.) sz. határozat: a SZEOB alapító okirat módosításának elfogadására 

vonatkozik. 

 

2013. év I. félév 

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2013. év I. 

félévben összesen 3 határozatot hozott az intézmény tekintetében: 

 4/2013. (II.28.) sz. határozat: a SZEOB nyári zárva tartásának elfogadására 

vonatkozik. 

 5/2013. (III.28.) sz. határozat: a SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának 

meghatározására vonatkozik [határidő: rendeletbe foglalásra: áprilisi testületi ülés – 

megvalósult]. 

 20/2013. (VI.25) sz. határozat alapján a SZEOB 2012/2013-as nevelési évéről szóló 

beszámolója elfogadásra került. 



 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. év I. félévben összesen 1 

határozatot hozott az intézmény tekintetében: 

 52/2013. (III.27.) sz. határozat: a SZEOB Tótágas Bölcsőde térítési díjának 

meghatározására vonatkozik [határidő: rendeletbe foglalásra: áprilisi testületi ülés – 

megvalósult]. 

 

 

2. Személyi és szakképzettségi feltételek vizsgálata 

 

Ellenőrzésem során a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1., illetve 2. számú mellékletében, továbbá a 257/2000. 

(XII.26.) Korm. rendelet [a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról] 2. számú mellékletében foglalt előírások érvényesülését vizsgáltam. 

 

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklet I/2. pont értelmében a fenntartónak 

biztosítani kell bölcsődénként 1 fő intézményvezetőt/vezetőt, valamint gyermekcsoportonként 

2 fő kisgyermeknevelőt.  

A dolgozói létszámszükségletet a jogszabályi előírások alapján tehát meghatározza az, hogy 

egy bölcsődei csoport gyermeklétszáma 12-14 fő [15/1998. (IV30.) NM rendelet 1. sz. 

melléklet]. A Tótágas Bölcsődében 4 csoportban folyik a gyermekek nevelése, gondozása, 

csoportonként 2 kisgyermeknevelővel. Valamennyi kisgyermeknevelő, illetve az 

intézményegység vezető is a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkezik; 

közalkalmazotti besorolásuk megfelel a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 2. sz. 

mellékletében foglaltaknak. 

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott orvosi feladatokat az 

intézményben csoportonként havi 4 órában megbízási szerződés alapján látja el egy gyermek 

szakorvos. 

 

3. Szabályozottság 

 

2010. július 1-től az iskoláskor előtti korosztály nevelését-gondozását a kistérségben egy 

intézmény keretein belül látja el a SZEOB. A SZEOB a köznevelésről szóló törvény adta 

lehetőségnek megfelelően többcélú, közös igazgatású köznevelési intézményként, a 



nevelőmunkához kapcsolódó nem köznevelési tevékenységet is ellát, jelesül a bölcsődei 

nevelés-gondozás feladatait. Közös igazgatású köznevelési intézményként, szervezeti és 

szakmai tekintetben önálló intézményegységek kereteiben látja el az óvodai nevelés, és a 

bölcsődei nevelés-gondozás feladatait. 

A SZEOB működését, szakmai munkáját egy szervezeti és működési szabályzattal, egy 

pedagógiai programmal, egy házirenddel határozta meg.  

Intézményi dokumentáció 

 

Működési engedély 

Az 1997. évi XXXI. törvény 100. § (1) bekezdése alapján: 

„A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység működési engedélyhez kötött. A 

működési engedélyezés részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.” 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde [működési engedély száma: HA-686-2/2010.] határozatlan időre 

szóló működési engedéllyel rendelkezik. 

 

Alapító okirat 

A 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) illetve (5) bekezdés előírásainak megfelelően: 

„(4) Az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapításáról 

jogszabályban, más alapító szerv által alapított költségvetési szerv esetén alapító okiratban 

kell rendelkezni. Jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén – a jogszabályban 

megjelölt alapítási időpontot megelőzően – a költségvetési szerv alapításáról alapító okiratot 

is ki kell adni. 

(5) Az alapító okiratot a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel az alapító szerv adja ki.” 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratát Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2013. (V.29.) sz. Képviselő-testületi 

határozatával, Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2013. (VI.05.) sz. 

Képviselő-testületi határozatával, Gasztony Község Önkormányzatának Képviselő testülete a 

35/2013. (VI.06.) sz. Képviselő-testületi határozatával, Csörötnek Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 63/2013. (VI.05.) sz. Képviselő-testületi határozatával, Magyarlak 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2013. (VI.07.) sz. Képviselő-testületi 

határozatával fogadta el, amely a törzskönyvi nyilvántartás bejegyzésekor lépett hatályba.  

Az Alapító Okirat a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) illetve (2) bekezdésében 

előírtakat tartalmazza. 

 



Szervezeti és Működési Szabályzat 

A 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően: 

„A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és 

működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a 

költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek 

ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.” 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen kidolgozott. A 

2010. június 8-án készült szakértői véleményben megfogalmazottak alapján a bölcsődére 

vonatkoztatva az SZMSZ-ben a bölcsődei intézményegység-vezető tartós távolléte esetére 

történő helyettesítésre konkrét személy került megnevezésre. 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó a 30/2010. 

(VII.6.) számú Társulási Tanácsi határozatával hagyta jóvá. 

 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok 

megismerése, megtartása és megtartatása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve 

kötelező. Az intézmény különböző intézményegységei számára megfelelő jogi alapot nyújt az 

együttműködésre, tevékenységük összehangolására, a jogszerű és szakszerű működésre.  

Biztosítják a kellő tájékoztatást a szülők számára, - az intézményekben történő átvétellel -  a 

honlapon nyilvánosságra hozzák. 

 

Pedagógiai program 

A jelentés korábbi részében olvasható változásokat követően a SZEOB Pedagógiai Programja 

kiegészítésre került a bölcsődei ellátás specifikumaival. A SZEOB Pedagógiai Programját 

2013. július 4-én hagyták jóvá (vezetői szakvélemény alapján), amely 2013. szeptember 1-től 

visszavonásig érvényes.  

A Pedagógiai Program alapelvei, értékrendszere, alapvető nevelési céljai a bölcsődei nevelés-

gondozás területén is megvalósíthatók. A 2010. június 8-án készült szakértői vélemény 

alapján a SZEOB Tótágas Bölcsődére vonatkozó Pedagógiai Program részletesen kidolgozott, 

megfelel a szakmai és formai követelményeknek. A szakértői véleményben leírtak alapján a 

gyermekek napirendje a konkrét időpontokkal a Pedagógiai Programba bekerült, továbbá a 

Program kiegészítésre került a gyermekekkel való tevékenységek havi bontásbeli 

tervezetével.  

 

Házirend 

Az intézmény Házirendje 2013. április 1-től hatályos. Tartalma megfelel az előírásoknak.  



A bölcsődébe lépéskor minden szülő aláírásával igazolja, hogy a dokumentumot átvette. 

 

Tanúsítvány 

A 259/2002. (XII.18.) Korm. rendelet 12/A. § (2) bekezdésében előírtak szerint a SZEOB 

Tótágas Bölcsőde Tanúsítványa az intézmény székhelyén jól látható módon kifüggesztésre 

került. 

 

Szabályzatok 

Az intézmény közszolgálati költségvetési szerv, köznevelési intézmény. Jogi személyként 

működő többcélú kistérségi társulási költségvetési szerv. 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely saját költségvetéssel rendelkezik, 

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

hogy a pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 

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

együttműködési megállapodásra vonatkozóan a továbbiakban javaslom annak aktualizálását, 

mivel a Polgármesteri Hivatal az említett megállapodást 2009. július 1-i dátummal a Játékvár 

Óvodával kötötte. A jövőben az együttműködési megállapodást a Szentgotthárd és Kistérsége 

Egyesített Óvodák és Bölcsőde [SZEOB] intézménnyel javaslom megkötni, mivel a Tótágas 

Bölcsőde és a Játékvár Óvoda időközben SZEOB megnevezéssel egy intézménnyé lett. 

A megállapodás 5.) pont 2. bekezdése kimondja, hogy a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal 

a szabályzatait, számlarendjét kiegészíti a költségvetési szervre vonatkozó előírásokkal.  

 

Az intézmény az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: 

 

Készpénzkezelési Szabályzat 

A SZEOB Készpénzkezelési Szabályzata az SZMSZ mellékletét (3. sz. mell.) képezi. 2010. 

július 1-től visszavonásig érvényes. 

 

Adatkezelési Szabályzat 

A SZEOB Adatkezelési Szabályzata az SZMSZ mellékletét (6. sz. mell.) képezi. 2013. január 

1-től hatályos. Az említett szabályzatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

43. § (1) bekezdése alapján hatályba lépése előtt a szülői szervezet véleményezte.  

 

Közérdekű adatok megismerésének szabályzata 

A Szabályzat az SZMSZ mellékletét (7. sz. mell.) képezi. 2013. április 1-től hatályos. A 

szabályzatban foglaltak megismerése és betartása, illetve betartatása az adatnyilvántartásban 



és – kezelésben közreműködő intézményi alkalmazottakra kötelező érvényű. A Szabályzatot a 

szak alkalmazotti közösség tagjai megismerték, ennek tényét aláírásukkal igazolták.  

 

Iratkezelési Szabályzat és irattári terv 

Az intézmény rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal, amely a vonatkozó jogszabályok (1995. 

évi LXVI. törvény) figyelembevételével készült. Az említett szabályzat 2003. január 1-jén 

lépett hatályba. 

A Szabályzat az intézmény SZMSZ-nek melléklete (8. sz. mell.). A Szabályzat mellékletét 

képezi az irattári terv. 

Az intézményben az iktatást az intézményegység-vezető végzi. Az intézménybe érkezett 

(érkezés napján), illetve azon belül keletkezett iratok a vizsgálat idején iktatásra kerültek. Az 

iktatás iktatókönyvbe történő bevezetéssel, naptári évenként újra kezdődő sorszámos 

rendszerben történik. A beérkezett iratokon feltüntették az érkezés napját, az iktatószámot 

mindkét helyen (iktatókönyv, irat) szerepeltették, az iratok irattárba helyezését az iraton és az 

iktatókönyvben is kivezették (elintézést követően). 2012. évben 46 db, 2013.06.30-ig 46 db 

iratot iktattak.  

Az iktatókönyv zárása év végén (december 31.) a jogszabályi előírások szerint megtörtént. 

Meghívó, közlöny, sajtótermék és reklámcélú kiadvány nem került iktatásra a vizsgált 

időszakban.  

Téves iktatás sem fordult elő az ellenőrzött esetekben.  

Az intézménynél keletkezett iratok tartalmazzák a jogszabályban [335/2005. (XII.29) 

Korm.rendelet] előírtakat. A szúrópróbaszerűen kiválasztott iratokon szerepelt az intézmény 

neve, székhelye, ügyirat megnevezése, iktatószáma, aláírás, bélyegző stb. 

Az előírások alapján az irattárban őrzött iratokat legalább öt évenként felül kell vizsgálni. Az 

intézményben a vizsgált időszakban nem volt selejtezés. 2010. évben az intézményegység-

vezető a Vas Megyei Levéltárral felvette a kapcsolatot, a Tótágas Bölcsőde iratairól 

selejtezési iratjegyzék készült 1989-2005. évekre vonatkozóan; a selejtezés azonban egyéb 

okok miatt nem történt meg. A jövőben javaslom az iratok selejtezésének elvégzését. 

 

Munkavédelmi Szabályzat 

Az intézmény rendelkezik Munkavédelmi Szabályzattal, amely 2003.01.01-től hatályos. 

Legutolsó módosítása 2011. november 21-én lépett hatályba. 

 

A munkavédelmi törvény 2. § (4) bekezdése értelmében: „A munkáltató felelős azért, hogy 

minden munkavállaló az általa érintett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.” 



Az említett törvény 55. § (1) bekezdése alapján: „A munkáltatónak oktatás keretében 

gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló 

a) munkába álláskor, 

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, 

d) új technológia bevezetésekor 

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a 

szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem 

foglalkoztatható.” 

 

A munkáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a munkavédelmi 

oktatások megszervezéséről, melynek tényét a „Munkavédelmi oktatási naplóban” 

dokumentált. Ezen napló vezetése az ellenőrzés idején folyamatos volt.  

 

Tűzvédelmi Szabályzat 

Az intézmény rendelkezik Tűzvédelmi Szabályzattal, amely 2000.09.01-től hatályos. 

Legutolsó módosítása 2010. július 1-jén lépett hatályba. 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény 22. §-ának (3) és (4) bekezdése a munkavállalók tűzvédelmi oktatásával 

kapcsolatosan a következőket rendeli: 

„A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben résztvevők 

családtagjaik tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy 

azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteiket a 

foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák a tűz esetén végzendő feladataikat 

megismerjék.” 

„A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben résztvevő családtagot, aki a 

tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi 

szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.” 

 

A munkáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a tűzvédelmi oktatások 

megszervezéséről, melynek tényét a „Tűzvédelmi oktatási naplóban” dokumentált. Ezen 

napló vezetése az ellenőrzés idején folyamatos volt.  



 

Az intézményben a munkavédelmi oktatási feladatokat az intézmény egyik közalkalmazottja 

látja el. Végzettsége azonban nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, továbbá a 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 75. § (1) bekezdés c) pontjában 

meghatározott továbbképzéseken sem vett részt a vizsgált időszakban, illetve azt megelőzően 

sem. A jövőben ezen feladatokat megfelelő végzettségű munkavállalóval/külső szolgáltatóval 

kell ellátni.  

Az intézményben a tűzvédelmi oktatási feladatokat a SZEOB Tótágas Bölcsőde egyik 

tűzvédelmi megbízotti vizsgával rendelkező közalkalmazottja látja el.  

 

 

4. SZEOB Tótágas Bölcsőde által nyújtható egyéb szolgáltatások 

 

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 44. § (1) bekezdésének b) pontja lehetőséget ad arra, hogy – 

ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti – a bölcsőde térítési díj ellenében külön 

szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet. A bölcsőde által biztosított 

külön szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni.  

Az említett jogszabály (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy: „Az időszakos 

gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és 

időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres 

férőhelyein nyújtható szolgáltatás.” 

A jogszabályi lehetőségek alapján a SZEOB Tótágas Bölcsőde az alábbi módon próbált 

hétvégi gyermekfelügyeletet biztosítani a bölcsődében: minden szombaton, 8-12 óráig terjedő 

időben, 1 éves kortól 4 éves korig. A felügyeletet szakképzett kisgyermeknevelőkkel látta 

volna el az intézmény, amennyiben arra megfelelő számú igény jelentkezik [a szolgáltatást 

legalább 5 gyermek felügyeleti igénye esetén tudták volna csak biztosítani]. A szolgáltatás 

díjköteles [várhatóan 1.500 – 2.000 Ft/óra], igénybevétele alatt az intézmény étkeztetést nem 

biztosított volna. 

A tervezett új szolgáltatás nemcsak a Szentgotthárdon élő lakosok számára lett volna 

biztosított, de a Kistérségi Társulás bármely településén élő családok számára is, attól 

függetlenül, hogy a gyermek a SZEOB óvodába/bölcsődébe jár-e vagy sem.  

Ezen új szolgáltatás elindításának feltétele volt, hogy az új szakfeladat [„gyermekek 

napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás”] szerepeljen az intézmény alapító 

okiratában. Erre vonatkozóan az intézmény mind az öt alapító szerve az alapító okirat 

módosítását jóváhagyta.  

 



Az intézmény által tervezett új szolgáltatásra azonban nem volt megfelelő számú igény, így az 

intézmény még rövid ideig sem látta el az időszakos gyermekfelügyeletet.  

 

 

5. Bölcsődei gondozás térítési díjának bevezetése 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2012. sz. Képviselő-

testületi határozat alapján javasolta a fenntartó Kistérségi Társulásnak, hogy 2012. évben a 

SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység által biztosított gyermekek napközbeni bölcsődei 

ellátása kapcsán vizsgálja meg a térítési díj megállapításának lehetőségét.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146. § 

(1) bekezdése kimondja: 

„Ha a törvény másként nem rendelkezik, 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.” 

Tehát a fenntartó nem arról dönthet, hogy bevezeti-e a térítési díjat, hanem annak összegét (és 

az adható kedvezményeket) állapíthatja meg.  

A 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet 9. § (2) bekezdése alapján: 

„Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, 

az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.” 

 

A Gyvt. 147. § (2) bekezdés alapján a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az intézményi 

térítési díjat, melyet külön kell meghatároznia a gondozásra és külön az étkeztetésre 

vonatkozóan.  

Az intézményben kidolgozásra került a maximálisan megállapítható napi intézményi térítési 

díj, melynek összege 2012. évben: 1.063 Ft/nap/fő volt, 2013. évben: 1.151 Ft/nap/fő (a 

működési engedélyben meghatározott 54 fővel számolva). A Gyvt. 147. § (4) bekezdése 

alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat ennél alacsonyabb összegben is 

meghatározhatja.  

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegység-vezetője az ellátást igénybe vevő személy 

térítésidíj-fizetési kötelezettségét a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

szerint dokumentálta.  

 

2012. illetve 2013. évben is az intézményben a gyermekétkeztetés napi intézményi térítési 

díja: 422 Ft/fő volt. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a SZEOB Tótágas Bölcsőde 



intézményegység-vezetője az ellenőrzött esetekben a Gyvt. 151. § (4), (5) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével állapította meg. Az intézményegység-vezető a 

gyermekétkeztetés igénybevételét a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete 

szerint dokumentálta.  

 

2012. illetve 2013. évben is a bölcsődei gondozást igénybe vevő családok jövedelmi 

viszonyai alapján sávos fizetési rendszert figyelembe véve állapították meg a gondozás 

intézményi térítési díját. Az erre vonatkozó megállapításaim a következő táblázat adatai 

szemléltetik: 

 

Az egy főre jutó N
o
 jövedelem (Ft) 

Az egy főre jutó gondozási díj 

(Ft/nap) 

2012. év 2013. év 

0-37.100.- 0,- 0,- 

37.101 - 50.000.- 100.- 105.- 

50.001 - 80.000.- 140.- 145.- 

80.001 - 95.000.- 250.- 260.- 

95.001 - 110.000.- 450.- 465.- 

110.001 - 125.000.- 650.- 670.- 

125.001.- 775.- 800.- 

 

 

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 

bölcsődében a személyi térítési díjat (intézményi térítési díjat is) ellátási napokra vetítve kell 

megállapítani, tehát az adott hónap nyilvántartási napjainak függvényében. Az ellátási 

napokon az ellátást igénybe vevők jelen- vagy távollétét az intézményegység-vezető az 

ellenőrzött esetekben a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint 

dokumentálta.  

Az említett rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a bölcsődei gondozás személyi térítési díját 

akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden 

napján veszi igénybe. A fenntartó 16/2012. sz. Társulási Tanácsi határozata alapján ez azt 

jelenti, 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.  

A Gyvt. 148. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően a szülő által fizetendő térítési díj 

összegét (személyi térítési díj) az ellenőrzött esetekben a SZEOB Tótágas Bölcsőde 

intézményegység-vezetője állapította meg.  



A személyi térítési díj megállapításához az intézményegység-vezető a 328/2011. (XII.29) 

Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján bekérte az érintett szülőktől a 

jövedelemnyilatkozatokat [a 16/2012. sz. Társulási Tanácsi határozat alapján a személyi 

térítési díj alapját a munkáltatói igazolás és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok 

képezik]. 

A személyi térítési díj megállapításánál az intézményegység-vezető a Gyvt. 150. § (3) 

bekezdés előírásait [a személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a 

gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 25%-át], valamint a Gyvt. 

150. § (5), (6) bekezdés előírásait valamennyi ellenőrzött esetben figyelembe vette.  

 

Bölcsődei gondozás térítési díjából 2012. illetve 2013. évben befolyt összeg, és annak 

felhasználása 

 

A bölcsőde tekintetében a gondozási térítési díj bevezetése összességében bevétel növekedést 

jelentett az intézménynek és ezáltal a fenntartónak is, ugyanis eddig csak a 

gyermekétkeztetésért volt kérhető térítési díj, amely az intézmény működési költségének csak 

néhány %-át tette ki. A szülők által 2012. évben befizetett térítési díjak összegéből az 

intézményen belül kialakításra került egy a gyermekek által használható sószoba (735.643 Ft 

összegben számlákkal igazoltan). Az óvodába menő gyermekek esetében 34.065 Ft 

visszafizetésre került a szülők számára, ezzel kevesebb lett az éves bevétel összege.  

A térítési díjból 2012. illetve 2013. évben befolyt összeg havonkénti megoszlását, továbbá a 

térítési díj fizetésre kötelezettek, illetve az alól mentesülők számát a következő táblázatok 

adatai szemléltetik: 

 

2012. év 

Tárgy hó Befolyt összeg (Ft) 
Fizetésre kötelezettek  

száma (fő) 

Fizetési kötelezettség  

alól mentesülők száma 

(fő) 

Május 181.965,- 25 14 

Június 152.350,- 28 15 

Július 61.605,- 26 15 

Augusztus 118.695,- 27 15 

Szeptember 106.565,- 20 14 

Október 183.240,- 22 14 

November 132.015,- 23 15 

December 74.305,- 25 15 

Összesen: 1.010.740,- 196 117 

 

 



2013. év 

Tárgy hó Befolyt összeg (Ft) 
Fizetésre kötelezettek  

száma (fő) 

Fizetési kötelezettség  

alól mentesülők száma 

(fő) 

Január 149.585,- 24 17 

Február 142.005,- 26 19 

Március 126.065,- 28 19 

Április 155.130,- 34 17 

Május 160.300,- 35 18 

Június 175.875,- 35 18 

Július 105.910,- 34 17 

Összesen: 1.014.870,- 216 125 

 

A 2013. évi bevételek felét az intézmény felújításokra fordíthatná, a bevételek másik fele 

pedig az intézmény fenntartási költségeit csökkentené (a fenntartó javaslata alapján). 

 

 

6. Gyermeklétszámok alakulása a bölcsődei gondozás térítési díjának bevezetését 

követően, illetve azt megelőzően 

 

1.Beíratott gyermekek száma alapján 

 

Ezen adatokat a Felvételi könyv alapján ellenőriztem.  

A felvételi könyv a bölcsődébe járó gyermekek személyi adatait tartalmazza lakcímmel 

együtt, a szülők munkahelyével és elérhetőségével. A kitöltésére az első intézményben töltött 

napon kerül sor. Szerepelnie kell benne a felvétel és az elbocsátás dátumának is. Fontos, hogy 

pontosan kitöltött és naprakész legyen. 

A felvételi könyv alapján a gyermeklétszámok a következőképp alakultak: 

 

Tárgy hó 
Gyermeklétszám (fő) 

2012. év 2013. év 

Január 39 41 

Február 41 45 

Március 41 47 

Április 41 51 

Május 42 53 

Június 45 50 

Július 41 51 

Augusztus 42   

Szeptember 34   

Október 36   



November 38   

December 40   

 

Mint ahogy a táblázat adataiból is látszik, a térítési díj bevezetését követően 2012. év 

szeptembertől a korábbi hónapokhoz viszonyítva a beíratott gyermeklétszám csökkent. Ez a 

csökkenés viszont 2013. év elejéig figyelhető meg, ezt követően ismét emelkedett a létszám. 

Az első hét hónap adatait figyelembe véve havonta átlagosan 17%-kal több a beíratott 

gyermekek száma 2013. évben (a 2012. évi adatokhoz viszonyítva). 

 

 

 

 

 

2. TAJ alapú nyilvántartás 

 

A jogszabályi előírások alapján a bölcsődében az állami támogatás napi TAJ jelentéssel, a 

megjelent gyermekek (naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma) után 

igényelhető.  

Ha tehát a szülő úgy gondolja, hogy a térítési díj miatt nem, vagy csak kevesebbet viszi a 

gyermekét bölcsődébe, úgy az intézmény nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” 

egy részétől is elesik. 

Az intézményegység-vezető az ellátási napokon az ellátást igénybe vevők jelen- vagy 

távollétét a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés előírásainak megfelelően 

dokumentálta. 

Az erre vonatkozó megállapításaim a következő táblázat adatai szemléltetik: 

 

2012. év 

Tárgy hó Ellátásra jogosultak száma Élelmezési napok száma Távollévők száma 

Január (22 nap) 851 685 166 

Február (21 nap) 840 659 181 

Március (20 nap) 820 625 195 

Április (19 nap) 779 576 203 

Május (21 nap) 874 798 76 

Június (21 nap) 899 730 169 

Július (10 nap) 410 292 118 

Augusztus (19 nap) 781 618 163 

Szeptember (20 nap) 603 509 94 

Október (21 nap) 746 585 161 

November (20 nap) 737 518 219 



December (15 nap) 574 433 141 

 

 

2013. év 

Tárgy hó Ellátásra jogosultak száma Élelmezési napok száma Távollévők száma 

Január (22 nap) 880 648 232 

Február (20 nap) 866 542 324 

Március (20 nap) 919 623 296 

Április (21 nap) 1036 752 284 

Május (21 nap) 1108 892 216 

Június (20 nap) 1037 768 269 

Július (15 nap) 765 482 283 

3. Étkezés alapján történő nyilvántartás 

 

A SZEOB Házirendjének előírásai alapján, ha a szülő reggel 9
00

 óráig jelzi, hogy gyermeke 

nem jön bölcsődébe, akkor aznap (az első napon) még térítési díjfizetési kötelezettsége van. A 

9
00

 óra után jelzett hiányzás esetén a bejelentés napján, s másnap is fennáll a térítési díjfizetési 

kötelezettség.  

Továbbá ha a gyermek hiányzása után a szülő újra étkezést kér, azt az előző nap 7
00

 és 9
00

 óra 

között tudja jelezni. 

Tehát ha pl.: egy szülő bölcsődés gyermeke az éjszaka folyamán beteg lesz, és a szülő másnap 

reggel 9
00

 óráig jelzi gyermeke hiányzását, akkor aznap a TAJ alapú nyilvántartásban már 

igaz nem szerepel, de az étkezés díját még köteles megfizetni. Sőt ha 9
00

 óra után jelzi 

gyermeke távollétét, akkor aznap illetve másnap sem szerepel a TAJ alapú nyilvántartásban, 

holott az étkezés díját mindkét napra köteles megtéríteni. 

Az intézményegység-vezető a gyermekétkeztetés igénybevételét a 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet 13. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően dokumentálta. 

Az étkezés alapján történő nyilvántartásra vonatkozó megállapításaim a jelentéshez csatolt 1. 

sz. melléklet adatai szemléltetik. 

 

 



 

Megállapítások összefoglalása: 

Az ellenőrzés alapján megállapítom, hogy az intézmény működése összhangban van a 

fenntartói döntésekkel. A vizsgált időszakban hozott, intézkedést igénylő határozatok 

végrehajtása megtörtént.  

 

Az intézmény vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 100%-ban szakképzett 

munkavállalók látják el a gyermekek gondozását. A dolgozói létszámszükséglet is az 

előírásoknak megfelelően került meghatározásra. 

 

A szabályozottságot tekintve megállapítom, hogy az intézmény rendelkezik a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő dokumentumokkal, szabályzatokkal. A SZEOB működését, szakmai 

munkáját egy szervezeti és működési szabályzattal, egy pedagógiai programmal, egy 

házirenddel határozta meg, melyeken belül teljesen elkülönülnek a bölcsőde működési, 

szakmai sajátosságai, specialitásai. 

 

A jogszabályi előírások alapján az intézmény térítési díj ellenében külön szolgáltatásként 

időszakos gyermekfelügyeletet működtethet, melyre vonatkozóan a Tótágas Bölcsőde alapító 

okiratának módosítását mind az öt alapító szerv jóváhagyta. A tervezett új szolgáltatás ellátása 

azonban megfelelő számú jelentkező hiányában az intézmény részéről meghiúsult.  

 

Az intézményben a jogszabályi előírások alapján 2012. május 1-től térítési díjat vezettek be. 

Mind a gyermekétkeztetés, mind a gondozás esetében a vonatkozó törvényi előírásoknak 

megfelelően került meghatározásra a napi intézményi/személyi térítési díj. A térítési díj 

megállapításához, nyilvántartásához szükséges dokumentumok az ellenőrzés idején 

megtalálhatók voltak, ezek vezetése pontos, naprakész. 

A bölcsődei gondozás térítési díjából származó bevétel 2012. évi felhasználása [735.643 Ft;  

34.065 Ft] számlákkal igazolt. A 2013. évi gondozás térítési díját az ellenőrzés idejéig még 

nem használták fel. 

A térítési díj bevezetését [2012.05.01.] követően a gyermeklétszám vonatkozásában 

csökkenés figyelhető meg egészen 2012. év végéig. Ezt követően viszont fokozatosan 

emelkedett a létszám. 

 

 

 

Javaslat: 



- Irattárban őrzött iratok selejtezése.  

- A munkavédelmi oktatási feladatok megfelelő végzettségű szakemberrel történő ellátása.  

- Az Együttműködési megállapodás, melyet 2009-ben kötött a Polgármesteri Hivatal és a 

Játékvár Óvoda a pénzügyi feladatok ellátására ma is érvényben van, de időközben a bölcsőde 

és az óvoda SZEOB megnevezéssel egy intézménnyé lett, miközben az Együttműködési 

megállapodás aktualizálására nem került sor. Feladat: az Együttműködési megállapodás 

aktualizálása a SZEOB intézménnyel.  

 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 16. 

 

 

 Kovács Renáta 

 belső ellenőr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet 

 

2012.év 

 2012. év 



Tárgy hó 
Tényleges étkezési  

napok száma 

Tényleges étkezési  

napok száma 

INGYENES 

Tényleges étkezési  

napok száma 

50%-os 

Tényleges étkezési  

napok száma 

DIÉTÁS 

Összesen 

Január 453 86 146 0 685 

Február 469 15 135 0 619 

Március 457 59 142 0 658 

Április 434 67 119 0 620 

Május 510 99 181 0 790 

Június 509 79 163 0 751 

Július 231 31 50 0 312 

Augusztus 476 57 114 0 647 

Szeptember 320 57 147 5 529 

Október 414 47 145 21 627 

November 347 51 150 10 558 

December 298 42 107 10 457 

2013.év 

 2013. év 

Tárgy hó 
Tényleges étkezési  

napok száma 

Tényleges étkezési  

napok száma 

INGYENES 

Tényleges étkezési  

napok száma 

50%-os 

Tényleges étkezési  

napok száma 

DIÉTÁS 

Összesen 

Január 470 55 169 4 698 

Február 414 29 138 12 593 

Március 496 27 135 13 671 

Április 585 60 148 17 810 

Május 645 64 203 17 929 

Június 585 39 162 17 803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2000/2001-es tanév során létrehozott és beindított Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat célja a felsőoktatási intézményekben tanulók illetve tanulni 

szándékozó (jelenleg még középiskolás) hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt 

rendszeres anyagi segítséget.  

 

2013. szeptember 13-án tették közzé a 2014. évi fordulóról szóló tájékoztatást. A kiírás a 

tavalyi évhez hasonló, az alábbiakban röviden ismertetjük a települési önkormányzatok 

számára előírt részvételi feltételeket. 

 

BURSA PÁLYÁZAT 2014.: 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten 

történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek 

megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A 

támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 

 

Ennek technikai menete külön szabályozott. Fontos eleme egy internetes a Bursa Hungarica 

Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER-Bursa 

rendszer).  Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik 

adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva –, jelentősen 

csökkentve így a téves adatszolgáltatást. Az elbíráló önkormányzatok a korábbi gyakorlathoz 

igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit elektronikusan 

bővíthetik, az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon az önkormányzathoz 

benyújtott pályázatokat befogadják és elbírálják.   A települési önkormányzatok 

csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő 

csatlakozást is magában foglalja, a települési önkormányzatok számára a részvétel 

önkéntes.  

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2013. október 11. (postabélyegző)  
A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, 

az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek 

odaítéléséről.  

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 

Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2013. október 14-én kiírják 

a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. 

 

Az ösztöndíj időtartama: 
 "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 

2013/2014. tanév második féléve és a 2014/2015. tanév első féléve); 

 "B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 

2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév, és a 2016/2017. tanév). 

 



A pályázók köre: 
 Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 

tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan 

képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó 

évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén 

már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 

folyósításra.  

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 

jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 

folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már 

beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 

 

●   A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 

      2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a  

      2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik. 

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt  

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója  

- doktori (PhD) képzésben vesz részt  

-  kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.  

 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó 
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. 
 
A települési önkormányzatnak a pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását 

kell elvégeznie, az elbírálásának határideje: 2013. december 20. A települési 

önkormányzat az elbírálás során a központi szabályok és a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata (rendelete) alapján jár el és bírálati 

döntését 2013. december 14-ig az EPER rendszerben rögzíti.   

 

A települési önkormányzat 2013. december 20-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 

helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER –

Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat 

döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 

 

A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat.  

Az elmúlt években  Szentgotthárd Város Önkormányzata kizárólag az „A” típusú 

pályázók köréből  10 főt támogatott 10 hónapig, 2.000,- Ft/hó/fő összeggel. Ez az összeg 

(összesen: 200.000,- Ft) az idei költségvetésbe is beállításra került erre a célra. 

 

Sajnos minden évben negatív visszhangja is van a döntéseknek, a legkörültekintőbb munka 

ellenére - beküldött papíralapú igazolások és a lefolytatott környezettanulmány 

figyelembevételével a Bizottság a legigazságosabb döntést kívánta meghozni. 

 

A csatlakozás előtt megfontolásra érdemes további gondolatok: 

 a pályázatok elbírálásához sajnos nem mindig adnak valós alapot a nyilatkozatok, 



igazolások, még akkor sem, ha az előző éveket vesszük figyelembe, amikor is a 

pályázóknál környezettanulmány is készült (idén is készülhet) a Közös Önkormányzati 

Hivatal szociális ügyintézőinek és az érintett Bizottság tagjainak segítségével; 

 az Önkormányzat két részletben utalja el a Bursa célszámlára – a Támogatáskezelő 

részére – az önkormányzati támogatás összegét, a tanulók viszont ezt csak több hónap 

elteltével kapják meg ( a 2013 évi pályázat kapcsán az első féléves részt június 

közepén utalták a hallgatók számára). 

 az Önkormányzat pénzügyi helyzete. 

 

Ugyanakkor: természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan, szociálisan 

valóban rászoruló tanulók, akiknek ez a  kismértékű támogatás is tényleges segítséget jelent!  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megtárgyalni és tárgyában dönteni szíveskedjen! 

 

 

Határozati javaslat: 

 

„A” variáció 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 

Határidő: csatlakozási nyilatkozat beküldési 2013. október 11. 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

               dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában összesen 

………e/Ft (javasolt legfeljebb az előző évekhez hasonlóan: 200.000,- Ft) támogatást 

nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 2014. évi költségvetésben kell tervezni. 

Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

             Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

 

3. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az októberi Képviselő-

testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók számáról és az egy főre jutó támogatási 

összegről. 

Határidő: 2013. októberi Képviselő-testületi ülés 

Felelős  : Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

 

4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok (a pályázatok 

beérkezését követően) elbírálására felkéri az Önkormányzati Erőforrások és 

Külkapcsolatok Bizottságát. 

Határidő: az elbírásra: 2013. bizottsági ülés 

Felelős:  Dr. Harragh László elnök 

              dr. Gábor László önk. és térségi erőforrás vezető 

 

„B” variáció 

 



Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a 

hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 17. 

 

 

 

                         Huszár Gábor 

               polgármester 

 

 

Ellenjegyezte:  Dr. Dancsecs Zsolt  jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból 

célirányos feladatokra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak 

nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Civil Alap) különített el az Önkormányzat 

2013. évi költségvetésében, amelynek 2/3 részét (2.700.000,- Ft) célirányosan kell 

felosztani Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló 

Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) 5.) pontja alapján a 6.) pontban megjelölt programok 

megvalósítására.  

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Civil- és városrészi alap”-nak 

nevezett pénzügyi keretet (továbbiakban említve: Alap) különített el az Önkormányzat 2013. 

évi költségvetésében. Ennek 1/3 részét (1.300.000,- Ft) a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően a civil szervezetek által megfogalmazott kérelmek támogatására kell 

felhasználni.  

 

Felhívjuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató Alap célirányosan felosztható részére pályázott a legtöbb civil 

szervezet a 2013. évben. Így a soron következő felosztásnál a kérelmeket e tematika 

alapján már nem különböztetjük meg, s ennek értelmében az Alapban lévő, még 

felhasználható összeget sem választjuk szét.  

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2013. számú határozatában 

elfogadta a 2013. évre vonatkozó Civil Alap Szabályzatát, amely jelen előterjesztés 1. számú 

melléklete.  

 

A beérkezett kérelmek: 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez az alábbi kérelmek 

érkeztek be, melyeket a Szabályzat előírásainak figyelembe vételével terjesztünk a Tisztelt 

Képviselő-testület elé: 

 

1.) A Szentgotthárdi Városi Sportegyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy a Futószakosztály 2013. évi versenyeken való részvételéhez 

szíveskedjék anyagi támogatást nyújtani.  

A szakosztály tagjai évek óta részt vesznek a vas megyei, illetve határ menti osztrák és 

szlovén futóversenyeken, ahonnan rendre szép eredményekkel térnek haza. A 

szakosztály a klasszikus értelemben vett versenysportban, például országos 

bajnokságokon már nem vesz részt, ugyanis ehhez olyan mértékű anyagi forrásra 

lenne szükség, amely nem áll rendelkezésre.  

A jelenleg harmincfős szakosztály idén 22 környékbeli futóversenyen szerepel, 

amelynek költségei – nevezési díjak, üzemanyagköltség – szinte teljes mértékben a 

tagokat terhelik.  



A szakosztály a 2013. évi futóversenyeken való részvétel költségeihez az 

Önkormányzattól 120.000,- Ft támogatást igényel a Civil Alap terhére.  

 

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 30 fő (4. sz. melléklet)  

 

2.) A Rábafüzesért Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 

2013 decemberében a városrészen megrendezendő Mikulás nap és Idősek karácsonya 

programokhoz szíveskedjék anyagi támogatást nyújtani.  

A Mikulás napot az Egyesület a Móra Ferenc Könyvtár rábafüzesi fiókkönyvtárával 

közösen szervezi a városrészi gyerekeknek, ahol az ajándékot és a vendéglátást az 

Egyesület, a kulturális programot pedig a fiókkönyvtár valósítja meg. A gyerekek 

mikulás csomagot kapnak, emellett pedig minden résztvevőt megvendégelnek majd.  

Az Idősek karácsonya programon az Egyesület étellel, itallal, süteménnyel vendégeli 

meg a résztvevőket. Minden 70 év feletti lakos ajándékutalványt kap majd.  

Az Egyesület az Önkormányzattól a két program megvalósításához összesen 200.000,- 

Ft támogatást igényel a Civil Alap terhére.  

 

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 175 fő (5. sz. melléklet)  

 

3.) A Szentgotthárdi Civil Fórum azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 

2013. évi az „Év Civil Szervezete Díj” kiadásához szíveskedjék anyagi támogatást 

nyújtani.  

A Civil Fórum minden év novemberében megrendezi a Civil Szervezetek Baráti 

Találkozóját, amelynek keretében átadják az „Év Civil Szervezete Díjat”. A 

pénzjutalommal járó elismerés motiválja és további programok szervezésére ösztönzi 

a civil szervezeteket. A pénzjutalom összege 30.000,-Ft, így a Civil Fórum ennek 

megfelelően 30.000,- Ft támogatást igényel az Önkormányzattól a Civil Alap terhére.  

 

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 50-60 fő (6. sz. melléklet)  

 

4.) A Szentgotthárdi Énekegyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, 

hogy a Zenei Világnapi Kórustalálkozó költségeihez szíveskedjék anyagi támogatást 

nyújtani.  

Vendégként érkezik a rendezvényre a somorjai Híd kórus, akiket az esti program miatt 

két napra hívtak meg. A kórustalálkozó résztvevőinek vacsora költségét, a plakátokat, 

meghívókat a Pannon Kapu Kulturális Egyesület fizeti. A vendégkórus részére még 

két alkalommal ebédet, reggelit és szállásköltséget kell fizetni, az Énekegyesület saját 

forrásból 35 fő étkezési költségeit tudja fedezni,azonban a szállásköltségeket már nem 

tudja biztosítani.  

Az Egyesület az Önkormányzattól a szállásköltségek fedezéséhez 90.000,- Ft 

támogatást igényel a Civil Alap terhére.  

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 75 + 35 fő (7. sz. melléklet) 

  

5.) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselő-

testülethez, hogy a Szentgotthárdi Fotóklub november 29-i évzáró fotókiállításának 

költségeihez szíveskedjék anyagi támogatást nyújtani.  

A Klub 2010-ben alakult a PKKE védnöksége alatt, azonban anyagi támogatást nem 

tud nyújtani a Klub működéséhez. A tagok az egyes kiállítások költségeit a tagdíjakból 



finanszírozzák, elkötelezettségüket pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy a képek 

kidolgozását saját erőből fizetik.  

Az évzáró kiállítás szakmai szempontból is megfelelő megvalósításához a Klubnak 

anyagi támogatásra van szüksége, így a PKKE az Önkormányzattól 109.505,- Ft 

támogatást igényel a Civil Alap terhére.  

 

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: Kiállításra látogatók (8. sz. melléklet)  

 

6.) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, 

hogy a 2013 októberében megrendezendő idősek napja program megrendezéséhez 

szíveskedjék anyagi támogatást nyújtani.  

Az Egyesület az idősek napja alkalmából szeretné megvendégelni a városrészen élő 

időseket, amelynek költségeihez anyagi támogatásra lenne szüksége. 60 fő vendégül 

látása összesen 66.000,- Ft-ba kerül, ebből az Egyesület az Önkormányzattól 50.000,- 

Ft támogatást igényel a Civil Alap terhére.  

 

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 60 fő (9. sz. melléklet)  

 

7.) A Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat azzal a kéréssel fordul a 

Képviselő-testülethez, hogy a férfinap, a gyermekek karácsonya és az idősek 

karácsony programokhoz, valamint a városrészi klub bejárati ajtajának cseréjéhez 

szíveskedjék anyagi támogatást nyújtani.  

A bejárati ajtó cseréje mintegy 120.000,- Ft-ba kerül, a férfinap, gyermekek 

karácsonya és idősek karácsonya programokhoz pedig 80.000,- Ft-ra van szüksége a 

városrészi önkormányzatnak. A tavalyi évben közel 500.000,- Ft-ot használt fel a 

városrész saját bevételéből a belső munkálatokhoz, így jelen kérelmében igényelt 

200.000,- Ft támogatást csökkentés nélkül kéri az Önkormányzattól a Civil Alap 

terhére.  

 

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 100-120 fő (10. sz. melléklet)  

 

8.) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány azzal a kéréssel fordult a Képviselő-

testülethez, hogy a 2013 novembere és 2014 májusa közötti időszakra tervezett 

bérletes hangversenysorozat megvalósításához szíveskedjék anyagi támogatást 

nyújtani.  

Az Alapítvány rendszeresen szervez hangversenyeket, koncertsorozatokat, így a 

következő időszakban is készülnek különböző koncertekkel. Egy négy alkalomból álló 

bérletes hangversenysorozat szervezési költségeihez igényel támogatást az Alapítvány, 

amely magában foglalja az egyes előadóművészek (Martin Prettenhofer és Bali János) 

fellépési díját, a tanári koncert alkalmával történő vendégül látást, valamint a 

konzervatóriumi növendékek koncertje során felmerülő útiköltséget.  

Az Alapítvány az Önkormányzattól összesen 120.000,- Ft támogatást igényel a Civil 

Alap terhére.  

 

A résztvevők/érintettek/célközönség száma: 120 fő (11. sz. melléklet)  

 

 

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 4-11. sz. mellékletig az 

előterjesztés csatolt mellékleteként küldött pdf állományban találhatóak. 

 



 

 

A kérelmek elbírálásához szükséges egyéb információk: 

 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az Alapban lévő, felosztható összeg: 366.000,- Ft.        

 

A beérkezett kérelmek igény szerinti összege összesen: 919.505,- Ft. 

 

A Képviselő-testület 187/2013. számú határozata értelmében úgy döntött, hogy a Pannon 

Kapu Kulturális Egyesület kérelmét - amely a vasútmodell kiállítás megrendezése során 

felmerülő üzemanyagköltségek támogatására irányul – a Civil Alap terhére 50.000,- Ft-

tal támogatja, így ezzel az összeggel csökkent a felosztható összeg.  

 

 

Egyéb információk 

 

A megkötendő szerződések mintáját az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az egyesületek vezetői által kitöltött összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az egyesületek 

igazolását a bírósági bejegyzésükről, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé megküldött 

beszámoló postai feladóvényét az anyag terjedelme miatt nem küldjük ki, de a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatalban, a civil referensnél megtekinthetők. 

 

A kérelmeket elküldtük a Civil Fórumnak véleményezésre, a visszaérkezett válasz az 

előterjesztés 3. sz. mellékletében olvasható. 

 

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a döntés meghozatalánál mérlegelje azt, hogy az 

adott civil szervezet által megrendezendő program, illetve megvalósítandó feladat egy-egy 

nagyobb közösséget, esetleg az egész várost, vagy csupán a szervezet tagjait érinti.  

 

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

dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat: 

        

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil- és városrészi alap keret 

terhére 

 

a) A Szentgotthárdi Városi Sportegyesület 2013. évi versenyek való részvétel 

költségeinek támogatására irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal 

támogatja, amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

 

b) A Rábafüzesért Egyesület Mikulás nap és Idősek karácsonya programok 

megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

 



c) A Szentgotthárdi Civil Fórum az „Év Civil Szervezete Díj”odaítélése költségeinek 

támogatására irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

 

d) A Szentgotthárdi Énekegyesület Zenei Világnapi kórustalálkozóra érkező 

meghívottak szállásköltségének támogatására irányuló kérelmét a képviselő-testület 

…………… Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által 

megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. november 15.; 

 

e) A Pannon Kapu Kulturális Egyesület a Szentgotthárdi Fotóklub évzár kiállításának 

megrendezésére irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

 

f) A Farkasfa Jövőjéért Egyesület idősek napja program megszervezésére irányuló 

kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, amely összeget a Pénzügy 

átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. november 15.; 

 

g) A Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzat bejárati ajtó cseréjére, 

valamint férfinap, gyermekek és idősek karácsonya programok megrendezésére 

irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, amely összeget a 

Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2013. december 31.; 

 

h) A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány bérletes hangversenysorozat 

megvalósítására irányuló kérelmét a képviselő-testület …………… Ft-tal támogatja, 

amely összeget a Pénzügy átutal a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

Elszámolási határidő: 2014. február 15.; 

 

Az Önkormányzat támogatási szerződést köt a támogatottal, aki az abban foglaltak szerint 

köteles tételesen elszámolni a támogatás összegével. 

 

Határidő: támogatási szerződések megkötésére a Szabályzat 16.) pontját figyelembe véve:      

                azonnal 

 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

              civil szervezetek elnökei 
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető 

 Szép Renáta titkársági ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 12.   

 

                                                                                                                 Huszár Gábor 



  polgármester 

 

 

 

Ellenjegyzem: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző    

A beérkezett támogatási kérelmek az előterjesztésben jelzett 11. sz. 

mellékletig a csatolt pdf állományban találhatóak. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

Szabályzat 

a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról 

 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi 

költségvetése Civil Alap (a továbbiakban: Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi 

keretet tartalmaz, amelyből elsősorban szentgotthárdi civil szervezetek részére 

nyújtható támogatás. A támogatás a településrészeken jelentkező önkormányzati 

feladatok elvégzésének finanszírozását is szolgálhatja. Az Alapból támogatás 

nyújtására csak külön önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés 

szerint kerülhet sor. A támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk.  

 

2.) Az Alapot az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) kezeli és 

osztja fel. A felosztáshoz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján kell az előterjesztést elkészíteni és a testületi döntést meghozni.  

 

3.) Az Alapból írásos kérelemmel lehet támogatást igényelni, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján a „Civilek és az 

Önkormányzat” menüpontban megtalálható, folyamatosan aktualizált 

Támogatásigénylő lap kitöltésével és határidőre a Hivatalba, a civil referenshez 

történő eljuttatásával.  

 

4.) Támogatást kérhet az a bíróság által bejegyzett civil szervezet vagy alapítvány, 

melynek a székhelye Szentgotthárdon van (a továbbiakban együtt említve őket: civil 

szervezet) és eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének. A bírósági bejegyzést és a 

beszámoló letétbe helyezését igazolni kell a pályázat benyújtásával egyidejűleg A 

beszámoló kapcsán a törvényben előírtaknak megfelelő időpontban megtett legutolsó 

letétbe helyezést kell igazolni. Ennek megfelelően a május 31. előtt beadott pályázat 

esetén a 2012-ben történt letétbe helyezést, a május 31-et követően beadott pályázat 

esetén a 2013-ban megtett letétet kell igazolni.  A beszámoló letételének igazolására 

utólag, a pályázat beadását követően nincs mód.  

 

5.) Az Alap kétharmad részére (2.700.000,- Ft) a civil szervezetek szabadon pályázhatnak 

az általuk választott cél/program megvalósítására, egyharmad része (1.300.000,- Ft) 

jelen szabályzat 6.) pontjában meghatározott feladatok elvégzésére igényelhető a 

Szabályzatban foglalt pályázati feltételek szerint.  

 



6.) A civil szervezetek, alapítványok és városrészek elsősorban a helyben megvalósuló 

társadalmi, kulturális életét színesítő tevékenységek támogatására, programok 

szervezésére, feladatok ellátására pályázhatnak, az alábbiak szerint:  

 

6. 1. Kulturális feladatok 

a) Civil nap és Kistérségi Forgatag szervezése 

b) Gyermeknapi programok szervezése 

c) Hangversenyek, zenei programok szervezése 

d) Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése 

e) Adventi, karácsonyi programok szervezése 

f) Egyéb kulturális programok szervezése (pl.: író-olvasó találkozó, stb.) 

g) Jubileumi évhez kapcsolódó programok szervezése 

 

6.2. Oktatási, köznevelési feladatok ellátása 

a) Iskolai versenyek szervezése 

b) Nyári táborok szervezése 

c) Egyéb oktatási feladatok szervezése 

 

6.3. Ismeretterjesztő, életmódhoz kapcsolódó feladatok 

a) Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése 

 

6.4. Sportfeladatok  

a) Városi rendszeres mozgást elősegítő versenysorozat, bajnokságok, sportesemények 

szervezése 

 

6.5. Városi értékmentés: Szentgotthárd értékeinek feltárása, bemutatása, fejlesztése  

a) a város intézményeinek, nevezetességeinek, természeti és egyéb értékeinek 

fejlesztésére irányuló tevékenységek, 

b) a város nevezetesességei látogathatóságának biztosítására irányuló 

tevékenységek, 

c) helytörténeti kutatások folytatására és annak eredményeinek közzétételére, 

bemutatására, turisztikai kínálatba emelésére irányuló tevékenységek. 

 

6.6. Környezetvédelem 

a) Szentgotthárd hulladékgazdálkodási rendszerének népszerűsítésében való 

szerepvállalás 

b) A környezet megőrzése és fenntartásában, a Zöld Szentgotthárd program 

megvalósításában való szerepvállalás  



 

6.7. Külkapcsolatok civil szervezetekkel a szlovéniai illetve ausztriai határ közeli 

településeken 

 

6.8. Civil Iroda működtetése 

    

7.) A civil szervezet támogatási igényéhez mellékelnie kell a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 

nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet az ugyanezen törvény 8. § (1) bekezdése 

szerinti érintettségről. 

  

8.) Településrészeken jelentkező önkormányzati feladatok ellátására elsősorban a 

településrészen bejegyzett és ott tevékenykedő civil szervezet vagy a településrészi 

önkormányzat kérhet támogatást.  

 

9.) Amennyiben nem szentgotthárdi illetve településrész vonatkozásában nem 

településrészen működő civil szervezet jelentett be támogatási kérelmet, akkor a 

kérelmet fokozott figyelemmel kell megvizsgálni. 

 

10.) A Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban a civil szervezetektől érkező 

kérelmeket a Szentgotthárdi Civil Fórummal (a továbbiakban: Fórum) véleményeztetni 

kell. A Fórumnak a véleményét úgy kell megadnia, hogy az a testületi előterjesztés 

kiküldése előtt megérkezzen az előterjesztést előkészítő Hivatalba. Amennyiben a 

Fórum nem ad véleményt, a kérelem ettől még előterjeszthető és elbírálható.  

 

11.) A Fórum mint bejegyzett szentgotthárdi civil szervezet szintén nyújthat be kérelmet. A 

Fórum kérelmét a Fórum nem véleményezi.  

 

12.) A Hivatal a kérelmek előterjesztésekor tájékoztatja a Testületet az Alapban lévő 

szabadon, illetve célirányosan felosztható összegről.  

 

13.) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az 

önkormányzat és a Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok 

megvalósítását vállalja fel.  

 

14.) A benyújtott kérelmeket a Testület negyedévenként bírálja el. Az elbírálás időpontjai a 

2013. áprilisi, júniusi, szeptemberi és a decemberi testületi ülés. A felsorolt hónapokban 

a következő időpontokig beérkező kérelmeket lehet vizsgálni: április 12., június 7., 

szeptember 6., november 29. Minden beadott kérelemmel foglalkozni kell az Alap 

kimerüléséig. A Testület döntései során lehetőleg figyelembe veszi a Fórum 

véleményét.  



 

15.) Az Alap bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Irodája 

gondoskodik. Nyilvántartja és jelzi az Alapban lévő összeget. 

 

16.) Az Alapba került összegek felhasználására megállapodások, illetve támogatások 

esetén a támogatási szerződést a Hivatal civil referense előkészíti, a megkötött 

szerződéseket, támogatási szerződéseket nyilvántartja, a támogatási összegek 

felhasználásáról szóló beszámolót átveszi, a Pénzüggyel együtt értékeli, szükség esetén 

ellenőrzést kezdeményez. 

 

17.) A támogatásban részesült szervezet a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében 

megjelölt célra fordíthatja. A felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelően 

bizonylatokkal - a 6.5. b) pont esetében legalább írásban benyújtott beszámolóval - 

köteles igazolni. Amennyiben a megkötött támogatási szerződésben foglalt határidőig, 

illetve az első írásos felszólításig a támogatott szervezet nem számol el a felhasználásról 

akkor a támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles 

visszafizetni a támogatást az Alapba, ha a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban 

meghatározott letétbe helyezési kötelezettségének törvényes határidőben nem tesz 

eleget. A támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki alapkamatnak 

megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt köteles 

visszafizetni.  

 

18.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a.) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van,  

b.) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt,  

c.) amelyik nem felel meg a jelen szabályzat előírásainak, 

d.) amellyel szemben a 2007. évi CLXXV. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség 

áll fenn, illetve ha ugyanezen törvény 8. §-ban meghatározott érintettség 

közzétételét az ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte,  

e.) amelyik a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak ellenére az előző évi 

beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe.  

 

Jelen szabályzatot a módosításokkal együtt a képviselő-testület a 49/2013. számú 

határozatában fogadta el 2013. március 27-én. 

 

Szentgotthárd, 2013. április 3. 

 

 

            

        Huszár Gábor 

         polgármester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

Ikt.sz:  ………../2013.                                                                                            

MEGÁLLAPODÁS  

 

 
Mely létrejött egyrészről 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd, Széll K. tér 11., képviselője: Huszár 

Gábor polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat, 

másrészről 

civil szervezet neve (székhelye, adószáma, bankszámlaszáma, képviselője) – a továbbiakban 

Támogatott 

között az alábbiak szerint: 

 

1.) A Támogatott civil szervezet, mely az Önkormányzattól a 2013. évi „Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap” keretből (a továbbiakban: Alap) támogatást igényelt. 

 

2.) Az Önkormányzat …/2013. számú Képviselő-testületi határozata ….) pontja értelmében 

az Alap terhére a Támogatott részére egyszeri ………… Ft,-  azaz …………. 00/100  forint 



támogatást nyújt a ….. tartandó ….. programhoz. Az összeget a Pénzügy 2013. ……-ig 

átutalja a Támogatott által megjelölt bankszámlára.  

 

3.) A támogatás feltétele, hogy a Támogatott 

a) a kapott támogatást kizárólagosan a kérelmében megjelölt célra fordítja, 

b) a támogatás tényét honlapján, a támogatott rendezvénnyel kapcsolatban megjelenő 

szórólapjain, plakátjain, sajtóanyagaiban, interjúiban megjeleníti és  

c) eleget tesz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ban meghatározott 

letétbe helyezési kötelezettségének. 

 

4.) Az Önkormányzat a megítélt támogatást átutalja a Támogatott által megjelölt 

bankszámlára.  

 

5.) A Támogatott a felhasználást a pénzügyi szabályoknak megfelelő bizonylatokkal köteles 

igazolni, továbbá köteles igazolni beszámolója letétbe helyezésének tényét. A pénzügyi 

elszámolás végső határideje: 2013. ……………….. 

   Amennyiben eddig a határidőig a Támogatott nem számol el a felhasználásról, akkor a 

támogatást köteles az Alapba visszafizetni. A Támogatott akkor is köteles visszafizetni a 

támogatást az Alapba, ha jelen megállapodás 3. c.) pontjában foglalt feltételnek törvényes 

határidőben nem tesz eleget. A Támogatott az Alapnak visszajáró összeget a jegybanki 

alapkamatnak megfelelő, a támogatás átutalásának dátumától számított kamattal együtt 

köteles visszafizetni.  

 

6.) Az Alapból nem kaphat támogatást az a szervezet, 

a) amelynek az Alappal szemben visszafizetési kötelezettsége van, 

b) amely a kérelem benyújtásakor valótlan adatot közölt, 

c) amely nem felel meg az Önkormányzat 49/2013. számú Képviselő-testületi határozatával 

elfogadott, a Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket és 

városrészeket támogató Alap felosztásáról szóló szabályzat előírásainak, 

d) amellyel szemben a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján összeférhetetlenség áll 

fenn,  

e) amelyik a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ban meghatározott érintettség közzétételét az 

ott meghatározott határidőben nem kezdeményezte vagy 

f) amelyik az előző évi beszámolóját határidőben nem helyezte letétbe a 2011. évi CLXXV. 

törvényben előírtak szerint. 

 

7.) A szerződő felek a jelen magállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv előírásait tekintik irányadónak. Az egyedi támogatási igény alapján 

lefolytatott eljárás megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. tv. rendelkezéseinek, az erről szóló 2013. … …-én kelt nyilatkozat a 

jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

 
A szerződő felek a fenti megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentgotthárd, 2013. …………. … 

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata                                       civil szervezet neve 

        Képviselője: Huszár Gábor                                                      Képviselője: 

                   polgármester 

    



Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Jogi ellenjegyzés:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 
Szentgotthárdi Civil Fórum  
Szentgotthárd  

Széll K. tér 7. 

     Tárgy: kérelmek véleményezése  

 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

Szentgotthárd  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 
 

A Képviselő-testület 2013. márciusi ülésén fogadta el Szentgotthárd Város 

Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közös éves cselekvési programtervét és 

Szentgotthárd Város Önkormányzata által létrehozott Civil Alap felosztásáról szóló 
szabályzatot. A programterv és szabályzat bíztosítja,  a Civil Alap szabályozott keretek 

közti felosztását.  

A  Szabályza 10. pontja értelmében a civil szervezetektől érkező kérelmeket 

Szentgotthárdi Civil Fórummal Testület döntését megelőző előkészítő szakaszban 
előzetesen véleményeztetni kell.  A Szabályzat 13. pontja szerint a kérelmek elbírálása 

során előnyben kell részesíteni azt a civil szervezetet, amely az önkormányzat és a Civil 

Fórum közös éves cselekvési programtervében foglalt feladatok megvalósítását vállalja 

fel.  A véleményezésnél figyelembe vettük azt is, hogy a kérelmező szervezet 

milyen aktivitást mutat, a városban megvalósuló programokban való részvétel 
tekintetében, továbbá milyen a viszonya a Szentgotthárdi Civil Fórummal, 

továbbá az év korábbi részében milyen arányban részesült támogatásban. A 



Civil Alap rendelkezésre álló összege 366 000,- nem nyújt fedezetet  a kérelmek 

összegére, tehát azok odaítélésére csak csökkentett mértékben tudunk 
javaslatot tenni. 

 

A Civil Fórum elnöksége a fenti szempontok figyelembevételével  kérelmek 

vonatkozásában a következő javaslatot teszi:  
 

1. A Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmében  az „Év Szentgotthárdi Civil 

Szervezete Díj”-ra kér  támogatást, javasoljuk   30 000,- Ft biztosítását. 

2. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány  kérelmében hangversenyek 

költségire kér támogatást. Javasoljuk az ez évben megvalósuló koncertre 

30 000,- Ft nyújtását. 

3. Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata művelődési ház bejárati ajtajának 

cseréjét javasoljuk más forrásból finanszírozni. A Gyermekek Karácsonya és 

Idősek Karácsonya programok megvalósításához javasoljuk a  támogatási összeg 

40 000,- Ft legyen. 

4. A Rábafüzesért Egyesület, kérelmét, amelyben  anyagi támogatást 

Mikulásnap és Idősek karácsonya rendezvényre kér, mivel ez évben nem kapott 

támogatást 50 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni. 

5. Városi Sportegyesület Futószakoszály kérelmét 60 000,- Ft-tal javasoljuk 

támogatni.  

6. A Farkasfa Jövőjéért Egyesület kérelmében  a városrészen megvalósuló Idősek 

napi rendezvényre kér támogatás 40 000,- Ft összeggel javasoljuk támogatni. 

7. Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fotóklub kérelmét, tevékenységüket 

segítendő eszközök beszerzését  30 000,- Ft-tal javasoljuk támogatni.  

8. A Szentgotthárd Énekegyesület kérelmét, a kórustalálkozó költségeihez való  

hozzájárulást 86 000,- Ft összeggel javasoljuk támogatni, a kérelmező jelentős 

összeget fordít a városi program megvalósítására, továbbá él a forrás szerzés 

minden lehetséges eszközével (pályázatokat nyújt be). 

 
 

 

 

 
Támogatási javaslatok összesítése  

 

Szervezet neve Összeg Ft-ban 

Szentgotthárdi Civil Fórum 30 000,-                

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány                                        

30 000,- 

Rábatótfalu Városrészi Önkormányzata 40 000,- 

Városi Sportegyesület Futószakoszály                                       

60 000,- 

Rábafüzesért Egyesület                                      

50 000,-         

Farkasfa Jövőjéért Egyesület 40 000,- 

Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fotóklub 30 000,-                

Szentgotthárd Énekegyesület 86 000,- 

Összesen 366 000,- 



 

 
 

Szentgotthárd, 2013.  szeptember 10.  

 

     Tisztelettel: 
 

     Cziráky László  

     SZCIF elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 25-i ülésére 

 

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal közbeszerzési szabályzatának módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 57/2013. számú határozata 1.) 

pontja értelmében elfogadta Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

Szabályzatát, 2.) pontja értelmében pedig a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Közbeszerzési szabályzatát.  

E szabályzatokat az idei évi törvényi változások miatt aktualizálni és módosítani 

szükséges, hiszen hatályba lépett a 2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény módosításáról. A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) korábbi 

rendelkezéseihez képest több szakasz is módosult, ennek következtében aktualizálnunk és a 

hatályos jogszabályokkal összhangban módosítanunk kell a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályzatainkat.  

Az előterjesztés 1. számú melléklete Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési szabályzatát, míg a 2. számú melléklet a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési szabályzatát tartalmazza a szükséges 

módosításokkal.  

Határozati javaslat 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint fogadja el Szentgotthárd Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

szabályzatát, ezzel egyidejűleg a korábbi Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint fogadja el a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési 

szabályzatát, ezzel egyidejűleg a korábbi Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

   Doncsecz András közbeszerzési referens  

 

Szentgotthárd, 2013. szeptember 16.   

 

 Huszár Gábor 

  polgármester 

 

Ellenjegyzem: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző    

 

 

 

 

1. sz. melléklet  



 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzata 
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KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/onkormanyzat/Szentgotthard.jpg


I. 

Általános rendelkezések 

 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.) 22.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről a jelen közbeszerzési 

szabályzatot alkotja. 
 

(2) A szabályzat célja: meghatározni a közbeszerzési eljárások előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Önkormányzat nevében eljáró, ill. 

az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások 

dokumentálási rendjét. 

 

(3) A szabályzat hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, 

Széll Kálmán tér 11.), mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra. 

 

(4) A Kbt., annak végrehajtási rendeletei és jelen szabályzat előírásai szerint kell eljárni, 

amennyiben a Kbt.-ben meghatározott beszerzési tárgyak – árubeszerzés, építési beruházás, 

szolgáltatás megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió – esetében a beszerzés 

becsült értéke eléri, vagy meghaladja a jogszabályokban (Kbt., költségvetési törvény, EK 

bizottsági rendelet) rögzített értékhatárokat. 

 

(5) A Szabályzat alkalmazásában:  

a.) A Kbt. 4.§-ban rögzített fogalom-meghatározások az irányadóak.  

b.) A közbeszerzési eljárások során a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban 

lehet eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi. 

c.) az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a Közbeszerzési Bizottság 

(továbbiakban KB) jár el.  

d.) az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy, a KB Elnöke 

gyakorolja. 

e.) az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások előkészítésére, a felhívás és a dokumentáció 

elkészítésére, és az ajánlatok elbírálásának előkészítésére legalább három fős Bíráló 

Bizottságot (BB) hoz létre. A Bíráló Bizottságot úgy kell kialakítani, hogy abban a 

közbeszerzés tárgya szerinti-, a közbeszerzési-, a jogi-, és a pénzügyi szakértelem biztosított 

legyen. 

 

(6) A KB működése: 

a) A KB 5 főből áll, tagjait, Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

– tagjai közül – minősített szótöbbséggel választja meg. Személyükre a Képviselő-

testület tagjai tehetnek javaslatot. 

b) A KB tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk közül elnököt, alelnököt választanak. Az 

elnök és alelnök megbízatása képviselő-testületi tagságuk idejére szól. 

c) A KB elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 

d) A KB döntéseit ülésein határozat formájában hozza. A KB határozatképes, ha 

tagjainak több mint a fele jelen van.  

e) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük távollétében – 

kivételesen indokolt esetben – a legidősebb jelenlévő bizottsági tag vezeti 

(továbbiakban Levezető Elnök).   

f) Az ülésen a vitát a Levezető Elnök nyitja meg és vezeti le, gondoskodik a rend 

fenntartásáról, megadja a szót a szót kérő tagoknak illetve az ülésen részt vevőknek. A 

KB tagjai jogosultak álláspontjuk ismertetésére, kérdéseket tehetnek fel a BB. 

tagjainak, ill. az eljárásba bevont személyeknek.  

A vita után a Levezető Elnök szavazásra teszi fel az eldöntendő kérdést. A KB 

döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A döntéshozatal során név szerinti 

szavazást kell alkalmazni. a szavazás menete a következő:Név szerinti szavazás esetén 



a levezető elnök ABC sorrendben felolvassa a bizottsági tagok névsorát, akik 

"igen","nem"  nyilatkozattal és az ennek megfelelő szavazó gomb egyidejű 

megnyomásával szavaznak. A szavazatokat a jegyzőkönyvön kell feltűntetni  

A szavazás eredményét az ülés elnöke hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell 

csatolni  

A Bizottság tagjainak szavazata „igen” vagy „nem” lehet Érvényes a döntés, ha 

„igen”-nel szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele.  Szavazategyenlőség esetén, 

illetve ha a szükséges számú „igen” szavazat nem gyűlt össze, a kérdést mindaddig 

tárgyalni kell, amíg ezt a szavazati arányt el nem éri a KB.  

g) A KB ülései nem nyilvánosak.  

h) A KB üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a 

Levezető Elnök és a jegyzőkönyv készítője írja alá. 

 

(7) A BB. működése: 

a) A BB. tagjait Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai közül kell 

megválasztani. A BB tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem 

állnak fenn a Kbt. 24 § -ban meghatározott kizáró okok. Erről minden BB tagnak – 

minden esetben – írásban kell ún. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot 

tenni. 

b) A BB háromtagú, létszáma a közbeszerzési eljárás jellegétől függően kiegészítendő a 

közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személlyel, amennyiben a BB 

tagjai az adott beszerzési tárgy tekintetében megfelelő szakértelemmel nem 

rendelkeznek. 

c) A BB tagja: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a bizottság 

munkájában részt kell vennie a Pénzügyi és Városüzemeltetési vezetőnek és egy 

közbeszerzési ismeretekkel / képzettséggel rendelkező ügyintézőjének. Továbbá 

építési beruházás esetén a bizottság tagjaként megbízható az a személy, vagy annak a 

szervezetnek a megbízottja, akivel a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt az 

Önkormányzat a beruházás lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére szerződést kötött, 

ill. egyéb speciális, szakmai ismereteket igénylő beszerzés esetén, az adott területen 

megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy-, valamint az ajánlatkérő döntése 

esetén az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 

d) A BB. tagjait – Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit – 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője határozatlan időre nevezi ki. 

Külső személy / szervezet közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a szerződés 

megkötésére a külső szervvel, személlyel, ill. kötelezettségvállalásra Szentgotthárd 

Város Önkormányzatának kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat előírásai szerint meghatározott személyek 

jogosultak. 

e) A BB. alakuló ülésén tagjai közül elnököt választ. A BB. tevékenységét a BB. Elnöke 

irányítja.  

f) A BB. határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. A bizottság 

minden tagjának egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, 
szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  

g) A BB. munkájával kapcsolatos adminisztráció a BB. Elnökének a feladata. 

h) A BB. munkáját a KB. tagjaival egyeztetve végzi. 

i) A bizottságok együttes üléseire a BB. Elnöke, vagy a KB. Elnöke tesz javaslatot. 

Az együttes ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek hitelesítését a BB. és a 

KB. egy-egy tagja végzi. A BB. ülései nem nyilvánosak.  

j) A BB. önállóan is ülésezhet, az önálló ülésről készített jegyzőkönyvet a KB. 

Elnökének kell átadni. 

 

 

I/A.  



Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mint ajánlattevők esetében 

alkalmazandó külön szabályok 

 

 

(1) Azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati 

gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet a döntéshozó szervre és a Bíráló Bizottságra a 

következő külön szabályokat kell alkalmazni. 

(2) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban döntéshozóként Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jár el.  

(3) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság munkájában 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője helyett a Jogi-, és Koordinációs 

Irodavezetője vesz részt. 

(4) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban ahol a Szabályzat Közbeszerzési 

Bizottságot említ ott Szentgotthárd Város Jegyzőjét, ahol Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét említ ott a Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetőjét 

kell érteni. 

(5) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokra egyébként értelemszerűen kell 

alkalmazni az egyéb szabályokat 

 

 

II. 

A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése 

 

(1) Az Ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves összesített 

közbeszerzési tervet készít az adott költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről.  

A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell: 

- a tervezett közbeszerzési eljárás megnevezését, 

- a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát, 

- a tervezett közbeszerzési eljárás fajtáját, 

- a közbeszerzés becsült értékét.  
 

(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja 

maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának a 

kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre 

vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 

lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb 

változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

(3) Az éves közbeszerzési tervet a közbeszerzési ügyintéző készíti el, ill. szükség esetén azt 

aktualizálja. 

(3) Az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását a KB hagyja jóvá, 

amelyet tájékoztatás céljából a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az előterjesztés 

elkészítéséért a közbeszerzési ügyintéző felelős.  

(4) Az éves közbeszerzési tervet valamint annak módosítása(i)t az Önkormányzat honlapján 

közzé kell tenni. A közzétételért az Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetője felelős. 

 

 

III. 

A közbeszerzési eljárások dokumentálása 

 

(1) Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás 

alapján megkötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, illetőleg az eljárási 

cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott 



jogszabály szerint elektronikusan kell dokumentálni. 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, ill. a 

szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az 

említett öt évig meg kell őrizni. Az iratok megőrzéséről, védelméről Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője, gondoskodik. Az iratok megőrzését oly módon kell 

biztosítani, hogy az illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen maradjon. 

(3) Az egyes közbeszerzési eljárásokban kötelezően elkészítendő dokumentumok, 

hirdetmények körét, a közzététel formáját a Kbt. szabályozza. A Kbt.-ben nem szabályozott 

hirdetmények tartalmát, valamint a közzététel részletes szabályait külön jogszabályok 

határozzák meg.  

(4) Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint 

éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 

31-ig megküld a Közbeszerzési Hatóságnak. Az éves összegzést a Pénzügyi Irodavezető 

közbeszerzési ügyintéző készíti el, és továbbítja a Közbeszerzési Hatóság felé. 

(5) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos – külön a korábbiakban nem nevesített – 

dokumentumok elkészítése a BB. feladata. A BB. gondoskodik a hirdetmények 

megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, ill. szükség esetén az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, figyelembe véve a Kbt.-ben meghatározott előírásokat és határidőket. 

 

 

IV. 

A közbeszerzési eljárások nyilvánossága 

 

(1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 31.§ (1) bekezdésben meghatározott adatokat, információkat, 

hirdetményeket az Önkormányzat / Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján 

közzé teszi. 

(2) A közzétételre kerülő dokumentumokat a BB. köteles az Önkormányzati és Térségi 

Erőforrások vezetőjének és a honlapon történő közzététel feladatait ellátó ügyintéző részére 

elektronikus formában eljuttatni, akik gondoskodnak a honlapon való közzétételről tekintettel 

a Kbt.-ben meghatározott határidőkre. 

 

 

V: 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek feladatai és hatáskörei 

 

(1) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladata: 

 

- a dokumentáció megfelelő példányszámban való rendelkezésre bocsátása, 

- a közbeszerzés technikai lebonyolítása és a külső kapcsolattartás, (ajánlattevők, 

közbeszerzési szakértők, és Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága), 

- az ajánlatok érkeztetése és őrzése, 
- az ajánlatok bontásának megszervezése, 

- az ajánlatok értékelésével, az eredményhirdetéssel, a szerződéskötéssel és az eljárás 

lezárásával összefüggő adminisztrációs jellegű feladatok (ide tartozik a bíráló bizottság 

ülésének megszervezése, a nyertes személyének jóváhagyatása, az eredményhirdetés 

szervezése és bonyolítása, külső levelezések) bonyolítása 

- a megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése a teljesítésig. 

 

(2) Közbeszerzési tanácsadó (külső személy vagy szervezet) feladata: 

 



- A BB., illetve az ajánlatkérő nevében eljáró személy munkáját tanácsadással segíti, 

vagy az eljárást lebonyolítja – mint ajánlatkérő nevében eljáró személy- az ajánlatkérő 

által felkért közbeszerzési tanácsadó.  

 

(3) a BB. elnökének feladata: 

- irányítja a BB. tevékenységét  

- ellátja a BB. munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 

- javaslatot tesz a BB. és a KB.  együttes üléseire  

- ellátja az ajánlatok / részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos adminisztrációt   

- gondoskodik az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról készített jegyzőkönyv 

hitelesítéséről  

 

(4) BB. feladata: 

- kiválasztja a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárást,  

- elkészíti, KB.-vel leegyezteti, ellenőrzi és véglegesíti, a közbeszerzési eljárásokat 

megindító hirdetményt, 

- elkészíti, és ellenőrzi az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentációt, 

ismertetőt, 

- szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása, 

- egy tagja elvégzi a BB. és a KB.  együttes üléseiről készített jegyzőkönyv hitelesítését  

- elkészíti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb dokumentumokat   

- gondoskodik a hirdetmények a Közbeszerzési Értesítőben, ill. az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában történő megjelentetéséről  

- a közzétételre kerülő dokumentumokat elektronikus formában eljuttatja a 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetőjének és a honlapon történő közzététel 

feladatait ellátó ügyintéző részére, 

- előkészíti és elvégzi a beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések bírálatát 

(értékelését) 

-  a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, valamint 

írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít 

- döntési javaslatot készít a KB. részére – két szakaszos eljárás esetén a részvételi 

szakaszban és az ajánlattételi szakaszban is egyaránt – és azt a KB. elé terjeszti 

 

(5) Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

- a BB tagja 

- kinevezi a BB. tagjait  

- döntéshozóként jár el azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi 

tulajdonú önkormányzati gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet  

- gondoskodik az iratok megőrzéséről, védelméről  

- a belső ellenőr által a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során tapasztalt jogsértésről 

kapott az értesítést követően haladéktalanul gondoskodik a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő gyakorlat helyreállításáról 

- gondoskodik a Közbeszerzési Döntőbizottság Kbt. szerinti tájékoztatásáról (a 
szükséges iratok megküldéséről) 

- dönt a közbeszerzési szakértő vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról, 

aláírja a megbízási szerződéseket 

 

(6) KB. elnöke: 

- gyakorolja az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit  

- javaslatot tesz a BB. és a KB.  együttes üléseire  

- kihirdeti a közbeszerzési eljárás végeredményét 

 

(7)   KB feladata: 



- elkészítteti és a Képviselő-testület elé terjeszti a Közbeszerzési Szabályzatot illetve 

módosításait, 

- az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozó szervként a jár el 

- kijelöli az ajánlatkérő nevében eljáró személyt 

- dönt a közbeszerzési eljárások megindításáról 

- egy tagja elvégzi a BB. és a KB.  együttes üléseiről készített hitelesítését 

- véleményezi és jóváhagyja a közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetményt – az 

ajánlati-, részvételi felhívást 

- legalább egy tagja részt vesz a bontáson 

- a BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve dönt a beérkezett 

ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők 

alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi 

jelentkezések érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről 

- jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását  

 

(8) Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetője: 

- azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú 

önkormányzati gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet, Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője helyett részt vesz a Bíráló Bizottság munkájában 

- felel az éves közbeszerzési tervnek az Önkormányzat / Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal honlapján történő közzétételéért 

 

(9) Közbeszerzési ügyintéző: 

- egyeztetés alapján elkészíti és szükség esetén aktualizálja az éves közbeszerzési tervet  

- felel az éves közbeszerzési terv, ill. szükség esetén annak módosítása(i)nak a 

Képviselő-testület elé  terjesztéséért 

- elkészíti az éves statisztikai összegzést és továbbítja a Közbeszerzési Hatóság felé. 

- az éves közbeszerzésekről írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé. 

 

(10) Belső ellenőr: 

- elvégzi a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését 

- amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során jogsértést tapasztal, erről 

haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt, ill. a jogellenes gyakorlat megszüntetését 

kezdeményezni.  

- éves ellenőrzési jelentésében számol be az ellenőrzött közbeszerzési eljárásokkal 

kapcsolatos tapasztalatairól 

 

(11) Képviselő testület: 

- jóváhagyja a belső ellenőr stratégiai tervét 

- jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatot illetve módosításait 

- dönt az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre 

állásáról, 

 

VI. 

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések 
 

(1)  Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely 

részében meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni. 

(2) A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. 

(3) Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az ajánlatkérő 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani, az ajánlati felhívást 

közzé lehet tenni, de ezt a körülményt a felhívásban szerepeltetni kell, és fel kell hívni az 

ajánlattevők figyelmét a Kbt. .40 § (3) bekezdésében foglaltakra is. 



(4) A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is 

szükséges, hogy az önkormányzat rendelkezésére álljanak a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerős és 

végrehajtható építési engedély) 

(5) Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor 

alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan 

fennállnak. 

(6) Keret-megállapodásos eljárás a Kbt. 108-110.§ szabályai rendelkezései szerint 

alkalmazható. 

(7)  A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárásfajtáról a másikra. 

(8) Az egyes eljárások részletes szabályait a Kbt. rögzíti. 

(9) Dinamikus beszerzési rendszer is létrehozható és működtethető az ezt szabályozó 

jogszabályi előírások figyelembe vételével. 

 

 

VII. 

Az ajánlati-, / részvételi felhívás 

 

(1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet: 

- ajánlati felhívás,  

- részvételi felhívás,  

- ajánlattételi felhívás. 

A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelő módon előkészített 

ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény előírja vagy 

indokolt. 

(2) Az Ajánlatkérő ajánlati-, részvételi felhívást a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapjában, a 

Közbeszerzési Értesítőben, illetve a közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzések esetén 

– a Közbeszerzési Hatóságon keresztül – az Európai Unió Hivatalos lapjában közzé teszi. Az 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság részéről történő közzétételt, illetve az Európai 

Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történő feladást követően az ajánlati-, / 

részvételi felhívás az Önkormányzat / Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

honlapján is közzé teszi. 

(3) A kétszakaszos eljárásoknál a részvételi szakaszra vonatkozó dokumentációt és a 

részvételi felhívásnak a részvételi szakaszra vonatkozó részeit, valamint a beszerzés tárgyát és 

mennyiségét a részvételi határidő lejártáig, annak egyéb elemeit pedig az ajánlattételi határidő 

lejártáig lehet módosítani. 

(4) Az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket az ajánlattételi határidő 

lejártáig lehet módosítani. A módosított feltételekről a Kbt.-ben meghatározottak szerint új 

hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani.  

(5) Ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívás mellett dokumentációt is rendelkezésre bocsát 

az ajánlattevők részére, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- ajánlati felhívás és általános rendelkezések az ajánlattétel feltételeiről, 
- egyéb dokumentumok, 

- műszaki dokumentáció, 

- szerződés tervezet, 

- egyebek pld. felolvasólap-minta, ajánlattevői nyilatkozat-minta 

Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt is rendelkezésre bocsáthat a részvételre jelentkezők 

részére, a versenypárbeszédben pedig ismertetőt köteles készíteni. 

(6) A dokumentációt ingyen vagy ellenérték fejében bocsáthatja ajánlatkérő az ajánlattevők 

részére. A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére 

történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel 

felmerült költséget alapul véve kell megállapítani. 



A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, elérheti. A 

dokumentáció ellenértékét kizárólag a nyertes ajánlattevő által meghatározott feltételek 

szerint megfizetni.  

 

VIII. 

Az ajánlatok / jelentkezések benyújtása és nyilvántartásba vétele 

 

(1) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező által benyújtott ajánlatnak / részvételi 

jelentkezésnek meg kell felelnie az ajánlati / részvételi felhívásnak, az ajánlattételi-, / 

részvételi dokumentációnak, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.  

(2) Az ajánlatot / részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati / részvételi felhívásban 

megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi / részvételi 

határidő lejártáig.  

(3) Az ajánlatokat / részvételi jelentkezéseket lezárt borítékban kell leadni abban az esetben 

is, ha azt az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyesen nyújtja be. 

(4) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező részére – amennyiben ajánlatát / részvételi 

jelentkezését személyesen nyújtja be – az ajánlat / részvételi jelentkezés átvételéről 

elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az 

átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat / részvételi jelentkezés 

benyújtása lezárt, sértetlen borítékban történt. (Az átvételi elismervény mintáját az 1. sz. 

melléklet tartalmazza.) 

(5) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések borítékján fel kell tüntetni a beérkezés 

időpontját, továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell 

jegyezni az ajánlat / részvételi jelentkezés sorszámát. 

(6) A beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartásban a beérkezett pályázatokat 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell 

ellátni. A nyilvántartás tartalmazza a beérkezés időpontját, a beérkezés módját (postán 

érkezett vagy személyesen nyújtották be), továbbá az esetleges egyéb megjegyzéseket (a 

boríték sérülten érkezett stb.). (A nyilvántartás mintáját a szabályzat 2. sz. melléklete 

tartalmazza.) 

(7) Ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő 

biztonságos, zárt tárolásáról. 

(8) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos adminisztrációt a 

Bírálóbizottság Elnöke végzi. 

(9) Az eljárási cselekmények teljes körének elektronikus gyakorlása esetén az ajánlatok / 

részvételi jelentkezések benyújtására, nyilvántartásba vételére vonatkozóan a külön 

jogszabályban előírtak szerint kell eljárni. Jelen szabályzat VIII. (1)-(6) pontjában 

meghatározott előírások az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén is értelem 

szerűen alkalmazandók. 

 

IX. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontása 

 

(1) Az ajánlatokat / a részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjában, a Kbt.-ben meghatározott személyek jelenlétében kell elvégezni. A bontást a 

KB tagja, vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi. 

(2) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásakor a Kbt.-ben, ill. az ajánlattételi / 

részvételi dokumentációban meghatározottak kerülnek ismertetésre. A bontás mindaddig tart, 

amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlatot fel nem bontották. 

(3) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek a 

Kbt. előírásának megfelelően jegyzőkönyvet kell készítenie, melyet a bontástól számított öt 

napon belül meg kell küldenie az összes ajánlattevőnek. (Az ajánlatok / részvételi 

jelentkezések bontásáról készülő jegyzőkönyv mintáját a szabályzat 3. sz. melléklete 

tartalmazza.) 



(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell ajánlattevőnkénti bontásban:  

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

- az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás közzétételének/megküldésének időpontját; 

- a bontáson résztvevők nevét és minőségét, 

- a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve benyújtott 

ajánlat), 

- azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján 

értékelésre kerülnek. 

 

X. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítése 

 

(1) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések ajánlatkérő által történő elbírálásának 

szakmai előkészítése, bírálata, értékelése a BB. feladata. A BB. elnöke szükség esetén külső 

szakértőket is bevonhat az értékelésbe. 

(2) A BB. a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, 

valamint írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít. 

(3) A szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

- az ajánlat / részvételi jelentkezés megfelel-e az ajánlati / részvételi felhívásban, ill. 

adott esetben a dokumentációban előírtaknak,  

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező rendelkezik-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges 

gazdasági, pénzügyi feltételekkel,  

- műszaki-technikai szempontból alkalmas-e a szerződés teljesítésére  

- az előzőek alapján az ajánlattevőnek / részvételre jelentkezőnek a szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, 

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező által csatolt igazolások ellenőrzéséről való 

megállapításokat, a kizáró okok vizsgálatára vonatkozó megállapításokat, 

- az ajánlat / részvételi jelentkezés esetleges érvénytelenségének, vagy az ajánlattevő / 

részvételre jelentkező kizárásának megállapítására vonatkozó javaslatot, 

- a BB. által fontosnak ítélt egyéb véleményt. 

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az 

ajánlatot értékelnie. Ha a részvételi jelentkezés érvénytelen az Ajánlatkérőnek nem kell 

ajánlattételi felhívást küldeni az érvénytelen jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek. 

(5) A BB. köteles döntési javaslatot készíteni a KB. részére, amelynek tartalmaznia kell az 

ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerinti legelőnyösebb ajánlatot 

benyújtó ajánlattevő megnevezését, szükség esetén javaslatot az ajánlattevő ajánlatának / 

részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánítására, ill. szükség 

esetén javaslatot az eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására, új eljárás megindítására. 

Két szakaszos eljárás esetén a BB.-nak a részvételi szakaszban és az ajánlattételi szakaszban 

is egyaránt el kell készíteni a döntési javaslatot.  

(6) Az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyv részét képezik a tagok bírálati lapja is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

BB. által készített szakvéleményt, és a döntési javaslatot. A jegyzőkönyv hitelesítéséről a BB. 
Elnöke gondoskodik. 

 

XI. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálása 

 

(1) A BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve a KB. dönt a 

beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők 

alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések 

érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről.  

(2) A közbeszerzést lezáró döntésről jegyzőkönyv készül. 



(3) Amennyiben a KB. az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban köteles 

megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább 5 évig 

köteles megőrizni. 

 

XII. 

Az eredmény kihirdetése és közzététele 

 

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt. 

előírásait figyelembe véve – külön jogszabályban meghatározott minta szerint – írásbeli 

összegezést készít az ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről.  

(2) Az ajánlatkérő, amennyiben ezt a Kbt. előírja az eljárás eredményéről vagy 

eredménytelenségéről, ill. a részvételi szakasz eredményéről, vagy eredménytelenségéről 

külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készít. 

(3) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését – eljárás eredményét – a Kbt. 

szabályai szerint, az ajánlati/ajánlattételi felhívásban közzétett helyen és időpontban köteles 

nyilvánosan kihirdetni. Az eredményhirdetésen az ajánlattevőkön kívül az ajánlatkérő által 

meghívott külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek vehetnek részt. Az 

ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját – indokolt esetben – egy alkalommal, legfeljebb 

30 nappal elhalaszthatja. Ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és 

annak indokáról, a szerződéskötés új időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, 

közvetlenül, írásban tájékoztatni 

(4) A közbeszerzési eljárás végeredményének kihirdetését a KB. Elnöke, annak 

akadályoztatása esetén a KB. egy tagja, vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó 

végzi.  

(5) Az eredményhirdetésen ismertetni kell az összegezésben foglalt adatokat. Ajánlatkérő 

köteles az összegezést a jelen lévő ajánlattevőknek átadni, az eredményhirdetésen meg nem 

jelent ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően írásban haladéktalanul 

megküldeni. 

(6) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:   

- a kihirdetés helyét, időpontját,  

- a résztvevők felsorolását a részvétel minőségének feltüntetésével,  

- a jelen lévő ajánlattevők részéről az összegezés átvételének elismerését, 

- az összegezést mellékletként. 

 

XIII. 

Szerződéskötés 

 

(1)  A szerződést a kötelezettségvállalásra Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét szabályozó szabályzat 

előírásai szerint meghatározott személy – kötelezettségvállaló – írja alá.  

(2) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [Kbt. 63. § (4) bekezdés] a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 
Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

(3) Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége 

alól, ha az eredményhirdetést követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 

következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére 

nem képes.  

(4) A szerződést a szerződést kötő ajánlattevőnek kell teljesítenie. A teljesítéséhez csak a 

szerződésben felsorolt személyek (alvállalkozók) vehetnek részt. Kivételt képez ez alól, ha a 

szerződéskötést követően a felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel 

a szerződés, vagy annak egy része nem volna teljesíthető és az ajánlatkérő, mint szerződést 

kötő fél más megjelölt szervezet közreműködéséhez hozzájárul. 



(5) A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció 

feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést 

követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény 

miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a 

felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha  

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a 

szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 

ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre 

jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét 

lehetővé tették volna; vagy  

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja 

meg; vagy  

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.  

 (6) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre, annak módosítására és 

teljesítésére vonatkozóan a Kbt.  negyedik részében foglaltakat kell alkalmazni. 

 

XII. 

A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének felelősségi rendje 

 

(1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárások tekintetében a belső ellenőrzésről 

gondoskodni. A belső ellenőrzést a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  által 

alkalmazott belső ellenőr útján kell biztosítani.  

(2) A belső ellenőr a közbeszerzési eljárások ellenőrzését kockázatelemzéssel alátámasztott, a 

Képviselő-testület által jóváhagyott stratégiai terve alapján végzi.  

(3) A közbeszerzési eljárásokra irányuló belső ellenőrzés során elsősorban a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásának szabályszerűségét, a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak 

betartását kell vizsgálni. 

(4) Annak érdekében, hogy a belső ellenőr tevékenységét eredményesen el tudja látni, az 

ajánlatkérő köteles az ellenőrzés alá vont közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi 

iratanyagot, jegyzőkönyvet a belső ellenőr részére átadni, illetőleg az eljárási cselekmények 

elektronikus gyakorlása esetén a belső ellenőr részére a dokumentumokhoz hozzáférést kell 

biztosítani.  

(5) Amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során a belső ellenőr jogsértést tapasztal 

erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt, ill. a jogellenes gyakorlat megszüntetését 

kezdeményezni. A Jegyző köteles az értesítést követően haladéktalanul a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő gyakorlat helyreállításáról gondoskodni. 

(6) A belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésében köteles beszámolni az ellenőrzött 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatairól.  

 

XIII. 

Egyéb rendelkezések 

 

(1) Az éves közbeszerzésekről a közbeszerzési ügyintéző írásos előterjesztést nyújt be a 

Képviselő-testület elé. 

(2) Az írásos előterjesztés benyújtásáról olyan időpontban kell gondoskodni, hogy a 

tapasztalatok a soron következő éves közbeszerzési terv és a költségvetés készítésekor 

hasznosíthatóak legyenek. 

 

Szentgotthárd, 2013.   

 

                                                                                   Polgármester 

 



 

Záradék:  

Jelen Közbeszerzési szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

……/2013. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

… sz. melléklet 

 

 

 

Átvételi elismervény 

a közbeszerzési eljárás keretében átadásra-átvételre került ajánlatokról 

/ részvételi jelentkezésekről 

 

 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya : …..............................................  

 

Az átadás-átvétel időpontja: 20….. év …......................hó …..nap. 

 

Az átadó neve: …................................................................ 

 

Az átvevő neve:…............................................................... 

 

A beérkezett ajánlat / részvételi jelentkezés sorszáma: …................ 

 

 

Alulírott átvevő nyilatkozom, hogy az átvett ajánlat / részvételi jelentkezés lezárt, 

sértetlen állapotban került átvételre. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 ….............................................   ….............................................. 

         átadó                      átvevő      

 

 

 



 

… sz. melléklet 

 

 

Nyilvántartás 

a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről 

 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya: ….................................................................. 

 

 

Ajánlat / részvételi 

jelentkezés 

sorszáma 

Ajánlat / részvételi 

jelentkezés 

beérkezésének 

időpontja 

Ajánlat  / részvételi 

jelentkezés 

beérkezésének módja 

Megjegyzés 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 Szentgotthárd, 201….. év …..........................hó ….......nap. 

 

 

 

 

 

       …................................................. 

                        KB elnöke 

 

 



 

….. sz. melléklet 

 

Jegyzőkönyv a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett  

ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról 

 

A közbeszerzés  tárgya: ….............................................................................................. 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán jelen vannak ( jelenléti ív szerint ). 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának helye:  …........................................ 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 201…. év  …......hó ….....nap. 

 

Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők: 

1./ 

     neve:    …............................................................................................................ 

     székhelye: …....................................................................................................... 

     (ajánlattétel esetén 

     ajánlati ár: …………………............................................................................... 

     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: …......................... 

      

2./ 

     neve:    ….............................................................................................................     

     székhelye: …........................................................................................................      

     (ajánlattétel esetén) 

     ajánlati ár:……………………..............................................................................      

     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ….......................... 

     : 

 

 

 

 

 

Az ajánlatokra / részvételi jelentkezésekre vonatkozó egyéb megjegyzések: 

…...................................................................................................................................................

. 

 

kmf. 

 

        …............................................ 

               jegyzőkönyvvezető 



 

  

….. számú melléklet 

Jelenléti ív 

a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán  

 

 

Közbeszerzés tárgya: ….............................................. 

Hirdetmény KÉ/TED száma: …............................. 

 

Készült: 201… év …......................... hó …..... nap. 

               Szentgotthárd, …................................................................................................ 

 

 

Sorszám Név Cég megnevezése Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Kmf. 

 

 

 

         …................................................ 

        jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet  

 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  



Közbeszerzési Szabályzata 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
 

 

 

 

 

 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

 
I. 

Általános rendelkezések 

 

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a. 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.)  22.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről a jelen közbeszerzési 

http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/onkormanyzat/Szentgotthard.jpg


szabályzatot alkotja. 
 

(2) A szabályzat célja: meghatározni a közbeszerzési eljárások előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal nevében eljáró, ill. az eljárásba bevont személyek, szervezetek 

felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. 

 

(3) A szabályzat hatálya kiterjed: 

a) Szentgotthárd Város Önkormányzata munkaszervezeti feladatait ellátó Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.), mint 

ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra, valamint  

b) a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a helyben központosított 

közbeszerzési rendszerről szóló rendeletben felhatalmazott szervezet által 

lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra,  

 

(4) A Kbt., annak végrehajtási rendeletei és jelen szabályzat előírásai szerint kell eljárni, 

amennyiben a Kbt.-ben meghatározott beszerzési tárgyak – árubeszerzés, építési beruházás, 

szolgáltatás megrendelés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió – esetében a beszerzés 

becsült értéke eléri, vagy meghaladja a jogszabályokban (Kbt., költségvetési törvény, EK 

bizottsági rendelet) rögzített értékhatárokat. 

 

(5) A Szabályzat alkalmazásában:  

a.) A Kbt. 4.§-ban rögzített fogalom-meghatározások az irányadóak.  

b.) A közbeszerzési eljárások során a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban 

lehet eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi. 

c.) amennyiben a közbeszerzési eljárás jelen fejezet (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 

közbeszerzési eljárásra vonatkozik, úgy döntéshozóként a Képviselő-testület által 

megválasztott Közbeszerzési Bizottság jár el, kiegészülve a beszerzéssel érintett intézmény 

vezetőjével. Ebben az esetben az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében 

eljáró Közbeszerzési Bizottság Elnöke gyakorolja. 

d.) Amennyiben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a helyben 

központosított közbeszerzés felhatalmazott szervezeteként jár el, úgy döntéshozó a Képviselő-

testület által megválasztott Közbeszerzési Bizottság (továbbiakban KB). Az Ajánlatkérő 

jogait és kötelességeit az ajánlatkérő nevében eljáró személy, a KB Elnöke gyakorolja. 

e.) az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások előkészítésére, a felhívás és a dokumentáció 

elkészítésére, és az ajánlatok elbírálásának előkészítésére legalább háromfős Bíráló 

Bizottságot (BB) hoz létre. A Bíráló Bizottságot úgy kell kialakítani, hogy abban a 

közbeszerzés tárgya szerinti-, a közbeszerzési-, a jogi-, és a pénzügyi szakértelem biztosított 

legyen. 

 

(6) A KB működése: 

i) A KB. 6 főből áll, tagjait, melyből 5 főt Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete – tagjai közül - minősített szótöbbséggel választja meg. 

Személyükre a Képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot. A KB hatodik tagja az 

beszerzéssel érintett intézmény vezetője. 

j) A KB tagjai egyszerű szótöbbséggel maguk közül elnököt, alelnököt választanak. Az 

elnök és alelnök megbízatása képviselő-testületi tagságuk idejére szól. 

k) A KB elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 

l) A KB döntéseit ülésein határozat formájában hozza. A KB határozatképes, ha 

tagjainak több mint a fele jelen van.  

m) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük távollétében – 

kivételesen indokolt esetben - a legidősebb jelenlévő bizottsági tag vezeti 

(továbbiakban Levezető Elnök).   

n) Az ülésen a vitát a Levezető Elnök nyitja meg és vezeti le, gondoskodik a rend 



fenntartásáról, megadja a szót a szót kérő tagoknak illetve az ülésen részt vevőknek. A 

KB tagjai jogosultak álláspontjuk ismertetésére, kérdéseket tehetnek fel a BB. 

tagjainak, ill. az eljárásba bevont személyeknek.  

A vita után a Levezető Elnök szavazásra teszi fel az eldöntendő kérdést. A KB 

döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A döntéshozatal során név szerinti 

szavazást kell alkalmazni. A szavazás menete a következő: Név szerinti szavazás 

esetén a levezető elnök ABC sorrendben felolvassa a bizottsági tagok névsorát, akik 

"igen","nem" nyilatkozattal és az ennek megfelelő szavazó gomb egyidejű 

megnyomásával szavaznak. A szavazatokat a jegyzőkönyvön kell feltűntetni  

o) A Bizottság tagjainak szavazata „igen” vagy „nem” lehet Érvényes a döntés, ha 

„igen”-nel szavazott a jelenlévő KB tagok több mint fele.  Szavazategyenlőség esetén, 

illetve ha a szükséges számú „igen” szavazat nem gyűlt össze, a kérdést mindaddig 

tárgyalni kell, amíg ezt a szavazati arányt el nem éri a KB.  

p) A KB ülései nem nyilvánosak.  

q) A KB üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a 

Levezető Elnök és a jegyzőkönyv készítője írja alá. 

 

(7) A BB. működése: 

k) A BB. tagjait a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  munkatársai közül kell 

megválasztani. A bíráló bizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel 

szemben nem állnak fenn a Kbt.  24. § -ban meghatározott kizáró okok. Erről minden 

bíráló bizottsági tagnak – minden esetben – írásban kell ún. összeférhetetlenségi és 

titoktartási nyilatkozatot tenni. 

l) A BB háromtagú, létszáma a közbeszerzési eljárás jellegétől függően kiegészítendő a 

közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személlyel, amennyiben a BB 

tagjai az adott beszerzési tárgy tekintetében megfelelő szakértelemmel nem 

rendelkeznek. 

m) A BB tagja: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a bizottság 

munkájában részt kell vennie a Pénzügyi és a Városüzemeltetési terület vezetőjének és 

egy közbeszerzési ismeretekkel / képzettséggel rendelkező ügyintézőnek. Továbbá 

építési beruházás esetén a bizottság tagjaként megbízható az a személy, vagy annak a 

szervezetnek a megbízottja, akivel a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt az 

Önkormányzat a beruházás lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére szerződést kötött, 

ill. egyéb speciális, szakmai ismereteket igénylő beszerzés esetén, az adott területen 

megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy-, valamint az ajánlatkérő döntése 

esetén az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 

n) A BB. tagjait a Polgármester határozatlan időre nevezi ki. Külső személy / szervezet 

közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a szerződést a Polgármester köti meg. 

o) A BB. alakuló ülésén tagjai közül elnököt választ. A BB. tevékenységét a BB. Elnöke 

irányítja.  

p) A BB. határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. A bizottság 

minden tagjának egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  
q) A BB. munkájával kapcsolatos adminisztráció a BB. Elnökének a feladata. 

r) A BB. ülései nem nyilvánosak.  

 

 

I/A.  

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, mint ajánlattevők esetében 

alkalmazandó külön szabályok 

 

 



(1) Azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú önkormányzati 

gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet a döntéshozó szervre és a Bíráló Bizottságra a 

következő külön szabályokat kell alkalmazni. 

(2) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban döntéshozóként Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jár el.  

(3) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottság munkájában 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője helyett az Önkormányzati- és Térségi 

Erőforrások vezetője vesz részt. 

(4) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokban ahol a Szabályzat Polgármestert 

említ ott Szentgotthárd Város Jegyzőjét, ahol Szentgotthárd Város Jegyzőjét említ ott az 

Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezetőjét kell érteni. 

(5) Jelen I/A pontban megjelölt közbeszerzési eljárásokra egyébként értelemszerűen kell 

alkalmazni az egyéb szabályokat 

 

II. 

A közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése 

 

(1) Az Ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves összesített 

közbeszerzési tervet készít az adott költségvetési évre tervezett közbeszerzéseiről.  

A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell: 

- a tervezett közbeszerzési eljárás megnevezését, 

- a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát, 

- a tervezett közbeszerzési eljárás fajtáját, 

- a közbeszerzés becsült értékét, 

 

 (2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja 

maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának a 

kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre 

vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 

lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény, vagy egyéb 

változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

(3) Az éves közbeszerzési tervet a közbeszerzési ügyintéző készíti el, ill. szükség esetén azt 

aktualizálja. 

 

 

(3) Az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását a KB hagyja jóvá, 

amelyet tájékoztatás céljából a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Az előterjesztés 

elkészítéséért a közbeszerzési ügyintéző felelős.  

 

(4) Az éves közbeszerzési tervet valamint annak módosítása(i)t a Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal  honlapján közzé kell tenni. A közzétételért az Önkormányzati- és 

Térségi Erőforrások vezetője felelős. 

 

III. 

A közbeszerzési eljárások dokumentálása 

 

(1) Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás 

alapján megkötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, illetőleg az eljárási 

cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott 

jogszabály szerint elektronikusan kell dokumentálni. 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 



kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, ill. a 

szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az 

említett öt évig meg kell őrizni. Az iratok megőrzéséről, védelméről a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal, mint ajánlatkérő esetében Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője gondoskodik. Az iratok megőrzését oly módon kell biztosítani, hogy az 

illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen maradjon. 

(3) Az egyes közbeszerzési eljárásokban kötelezően elkészítendő dokumentumok, 

hirdetmények körét, a közzététel formáját a Kbt. szabályozza. A Kbt.-ben nem szabályozott 

hirdetmények tartalmát, valamint a közzététel részletes szabályait külön jogszabályok 

határozzák meg.  

(4) Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint 

éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 

31-ig megküld a Közbeszerzési Hatóságnak. Az éves összegzést a közbeszerzési ügyintéző 

készíti el, és továbbítja a Közbeszerzési Hatóság felé. 

 

(5) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos – külön a korábbiakban nem nevesített - 

dokumentumok elkészítése a BB. feladata. A BB. gondoskodik a hirdetmények 

megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, ill. szükség esetén az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, figyelembe véve a Kbt.-ben meghatározott előírásokat és határidőket. 

 

IV. 

A közbeszerzési eljárások nyilvánossága 

 

(1) Az Ajánlatkérő a Kbt. 31.§ (1) bekezdésben meghatározott adatokat, információkat, 

hirdetményeket az Önkormányzat / Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján 

közzé teszi. 

(2) A közzétételre kerülő dokumentumokat a BB. köteles az Önkormányzati és Térségi 

vezetőjének és a honlapon történő közzététel feladatait ellátó ügyintéző részére elektronikus 

formában eljuttatni, akik gondoskodnak a honlapon való közzétételről tekintettel a Kbt.-ben 

meghatározott határidőkre. 

 

 

V: 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek feladatai és hatáskörei 

 

(1) Az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladata: 

 

- a dokumentáció megfelelő példányszámban való rendelkezésre bocsátása, 

- a közbeszerzés technikai lebonyolítása és a külső kapcsolattartás, (ajánlattevők, 

közbeszerzési szakértők, és Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága), 

- az ajánlatok érkeztetése és őrzése, 

- az ajánlatok bontásának megszervezése, 
- az ajánlatok értékelésével, az eredményhirdetéssel, a szerződéskötéssel és az eljárás 

lezárásával összefüggő adminisztrációs jellegű feladatok (ide tartozik a bíráló bizottság 

ülésének megszervezése, a nyertes személyének jóváhagyatása, az eredményhirdetés 

szervezése és bonyolítása, külső levelezések) bonyolítása 

- a megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése a teljesítésig. 

 

(2) Közbeszerzési tanácsadó (külső személy vagy szervezet): 

 

- A BB., illetve az ajánlatkérő nevében eljáró személy munkáját tanácsadással 

segíti, vagy az eljárást lebonyolítja – mint ajánlatkérő nevében eljáró személy- az 

ajánlatkérő által felkért közbeszerzési tanácsadó.  



 
(3) a BB. elnökének feladata: 

- irányítja a BB. tevékenységét  

- ellátja a BB. munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 

- javaslatot tesz a BB. és a KB.  együttes üléseire  

- ellátja az ajánlatok / részvételi jelentkezések benyújtásával  kapcsolatos adminisztrációt   

- gondoskodik az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról készített jegyzőkönyv 

hitelesítéséről  

- részt vesz az eredményhirdetésen  

 

(4) BB. feladata: 

- kiválasztja a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárást,  

- elkészíti, a KB-vel leegyezteti, ellenőrzi és véglegesíti, a közbeszerzési eljárásokat 

megindító hirdetményt, 

- elkészíti, és ellenőrzi az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentációt, 

ismertetőt, 

- szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása, 

- elkészíti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb dokumentumokat   

- gondoskodik a hirdetmények a Közbeszerzési Értesítőben, ill. az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában történő megjelentetéséről  

- a közzétételre kerülő dokumentumokat elektronikus formában eljuttatja a 

Önkormányzati- és Térségi Erőforrások vezetőjének, és a honlapon történő közzététel 

feladatait ellátó ügyintéző részére,  

- előkészíti és elvégzi a beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések bírálatát 

(értékelését) 

-  a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, valamint 

írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít 

- döntési javaslatot készít a döntéshozó részére - két szakaszos eljárás esetén a részvételi 

szakaszban és az ajánlattételi szakaszban is egyaránt és azt a döntéshozó elé terjeszti 

 

(5) Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

- a BB. tagja 

- kijelöli a BB. további tagjait 

- döntéshozóként jár el azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi 

tulajdonú önkormányzati gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet  

- gondoskodik az iratok megőrzéséről, védelméről  

- a belső ellenőr által a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során tapasztalt jogsértésről 

kapott az értesítést követően haladéktalanul gondoskodik a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő gyakorlat helyreállításáról 

- gondoskodik a Közbeszerzési Döntőbizottság Kbt. szerinti tájékoztatásáról (a 

szükséges iratok megküldéséről) 

- dönt a közbeszerzési szakértő vagy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásáról, 

aláírja a megbízási szerződéseket  

 

(6) KB feladata: 

- gyakorolja az Ajánlatkérő jogait és kötelességeit  

- elkészítteti és a Képviselő-testület elé terjeszti a Közbeszerzési Szabályzatot illetve 

módosításait, 

- az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban döntéshozóként a jár el 

- kijelöli az ajánlatkérő nevében eljáró személyt 

- dönt a közbeszerzési eljárások  megindításáról 

- dönt az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre 

állásáról, 



- véleményezi és jóváhagyja a közbeszerzési eljárásokat megindító hirdetményt - az 

ajánlati-, részvételi felhívást 

- a BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve dönt a 

beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre 

jelentkezők alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi 

jelentkezések érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről 

- a jelen szabályzatban meghatározott esetekben dönt a közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

 

(8) Önkormányzati- és Térségi Erőforrások vezetője: 

- azon közbeszerzési eljárásokban, ahol ajánlattevőként többségi tulajdonú 

önkormányzati gazdasági társaság, mint ajánlattevő részt vehet, Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője helyett részt vesz a Bíráló Bizottság munkájában 

- felel az éves közbeszerzési tervnek a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

honlapján történő közzétételéért 

 

(9) Közbeszerzési ügyintéző: 

- elkészíti és szükség esetén aktualizálja az éves közbeszerzési tervet  

- felel az éves közbeszerzési terv, ill. szükség esetén annak módosítása(i)nak a 

Képviselő-testület elé  terjesztéséért 

- elkészíti az éves statisztikai összegzést és továbbítja a Közbeszerzési Hatóság felé. 

- az éves közbeszerzésekről írásos előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület elé. 

 

(10) Belső ellenőr: 

- elvégzi a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését 

- amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során jogsértést tapasztal, erről 

haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt / Intézményvezetőt, ill. a jogellenes 

gyakorlat megszüntetését kezdeményezni.  

- éves ellenőrzési jelentésében számol be az ellenőrzött közbeszerzési eljárásokkal 

kapcsolatos tapasztalatairól 

 

(11) KT feladata: 

- jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatot illetve módosításait 

- jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, ill. szükség esetén annak módosítását 

- a jelen szabályzatban meghatározott esetekben dönt a közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

- dönt az adott közbeszerzési eljárás szükséges pénzügyi fedezetének rendelkezésre 

állásáról, 

 

(12) Intézményvezető feladata: 

- részt vesz a KB munkájában 

 

 

VI. 

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések 
 

(1)  Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely 

részében meghatározott eljárási rendet kell alkalmazni. 

(2) A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. 

(3) Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az ajánlatkérő 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani, az ajánlati felhívást 

közzé lehet tenni, de ezt a körülményt a felhívásban szerepeltetni kell, és fel kell hívni az 

ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (3) bekezdésében foglaltakra is. 



(4) A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is 

szükséges, hogy az önkormányzat rendelkezésére álljanak a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerős és 

végrehajtható építési engedély) 

(5) Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor 

alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan 

fennállnak. 

(6) Keret-megállapodásos eljárás a Kbt. 108-110 § szabályai rendelkezései szerint 

alkalmazható. 

(7)  A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárásfajtáról a másikra. 

(8) Az egyes eljárások részletes szabályait a Kbt. rögzíti. 

(9) Dinamikus beszerzési rendszer is létrehozható és működtethető az ezt szabályozó 

jogszabályi előírások figyelembe vételével. 

 

VII. 

Az ajánlati-, / részvételi felhívás 

 

(1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet: 

- ajánlati felhívás,  

- részvételi felhívás,  

- ajánlattételi felhívás. 

A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelő módon előkészített 

ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény előírja vagy 

indokolt. 

(2) Az Ajánlatkérő ajánlati-, részvételi felhívást a Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapjában, a 

Közbeszerzési Értesítőben, illetve a közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzések esetén - 

a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai Unió Hivatalos lapjában közzé teszi. Az 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság részéről történő közzétételt, illetve az Európai 

Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történő feladást követően az ajánlati-, / 

részvételi felhívás az Önkormányzat / Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

honlapján is közzé teszi. 

(3) A kétszakaszos eljárásoknál a részvételi szakaszra vonatkozó dokumentációt és a 

részvételi felhívásnak a részvételi szakaszra vonatkozó részeit, valamint a beszerzés tárgyát és 

mennyiségét a részvételi határidő lejártáig, annak egyéb elemeit pedig az ajánlattételi határidő 

lejártáig lehet módosítani. 

(4) Az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeket a Kbt.-ben meghatározottak 

szerint az ajánlattételi határidő lejártáig lehet módosítani. A módosított feltételekről új 

hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani.  

(5) Ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívás mellett dokumentációt is rendelkezésre bocsát 

az ajánlattevők részére, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- ajánlati felhívás és általános rendelkezések az ajánlattétel feltételeiről, 

- egyéb dokumentumok, 
- műszaki dokumentáció, 

- szerződés tervezet, 

- egyebek pld. felolvasólap-minta, ajánlattevői nyilatkozat-minta 

Az ajánlatkérő részvételi dokumentációt is rendelkezésre bocsáthat a részvételre jelentkezők 

részére, a versenypárbeszédben pedig ismertetőt köteles készíteni. 

(6) A dokumentációt ingyen vagy ellenérték fejében bocsáthatja ajánlatkérő az ajánlattevők 

részére. A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére 

történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel 

felmerült költséget alapul véve kell megállapítani. 



A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmenetesen átveheti, elérheti. A 

dokumentáció ellenértékét kizárólag a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által 

meghatásozott feltételek szerint megfizetni. 

 

VIII. 

Az ajánlatok / jelentkezések benyújtása és nyilvántartásba vétele 

 

(1) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező által benyújtott ajánlatnak / részvételi 

jelentkezésnek meg kell felelnie az ajánlati / részvételi felhívásnak, az ajánlattételi-, / 

részvételi dokumentációnak, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.  

(2) Az ajánlatot / részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati / részvételi felhívásban 

megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi / részvételi 

határidő lejártáig.  

(3) Az ajánlatokat / részvételi jelentkezéseket lezárt borítékban kell leadni abban az esetben 

is, ha azt az ajánlattevő / részvételre jelentkező személyesen nyújtja be. 

(4) Az ajánlattevő / részvételre jelentkező részére - amennyiben ajánlatát / részvételi 

jelentkezését személyesen nyújtja be - az ajánlat / részvételi jelentkezés átvételéről 

elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel időpontját, az 

átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, hogy az ajánlat / részvételi jelentkezés 

benyújtása lezárt, sértetlen borítékban történt. (Az átvételi elismervény mintáját az 1. sz. 

melléklet tartalmazza.) 

(5) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések borítékján fel kell tüntetni a beérkezés 

időpontját, továbbá rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell 

jegyezni az ajánlat / részvételi jelentkezés sorszámát. 

(6) A beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartásban a beérkezett pályázatokat 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell 

ellátni. A nyilvántartás tartalmazza a beérkezés időpontját, a beérkezés módját (postán 

érkezett vagy személyesen nyújtották be), továbbá az esetleges egyéb megjegyzéseket (a 

boríték sérülten érkezett stb.). (A nyilvántartás mintáját a szabályzat 2. sz. melléklete 

tartalmazza.) 

(7) Ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő 

biztonságos, zárt tárolásáról. 

(8) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos adminisztrációt a 

Bírálóbizottság Elnöke végzi. 

(9) Az eljárási cselekmények teljes körének elektronikus gyakorlása esetén az ajánlatok / 

részvételi jelentkezések benyújtására, nyilvántartásba vételére vonatkozóan a külön 

jogszabályban előírtak szerint kell eljárni. Jelen szabályzat VIII. (1)-(6) pontjában 

meghatározott előírások az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén is értelem 

szerűen alkalmazandók. 

 

IX. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontása 

 

(1) Az ajánlatokat / a részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjában, a Kbt.-ben meghatározott személyek jelenlétében, a bontást ajánlatkérő 

nevében eljáró személy, vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi. 

(2) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásakor a Kbt.-ben, ill. az ajánlattételi / 

részvételi dokumentációban meghatározottak kerülnek ismertetésre. A bontás mindaddig tart, 

amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlatot fel nem bontották. 

(3) Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek a 

Kbt. előírásának megfelelően jegyzőkönyvet kell készítenie, melyet a bontástól számított öt 

napon belül meg kell küldenie az összes ajánlattevőnek. (Az ajánlatok / részvételi 

jelentkezések bontásáról készülő jegyzőkönyv mintáját a szabályzat 3. sz. melléklete 

tartalmazza.) 



(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell ajánlattevőnkénti bontásban:  

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

- az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás közzétételének/megküldésének időpontját; 

- a bontáson résztvevők nevét és minőségét, 

- a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve benyújtott 

ajánlat), 

- azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján 

értékelésre kerülnek. 

 

X. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítése 

 

(1) A beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések ajánlatkérő által történő elbírálásának 

szakmai előkészítése, bírálata, értékelése a BB. feladata. A BB. elnöke szükség esetén külső 

szakértőket is bevonhat az értékelésbe. 

(2) A BB. a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről egyéni bírálati lapokat, 

valamint írásbeli  szakvéleményt és döntési javaslatot készít. 

(3) A szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

- az ajánlat / részvételi jelentkezés megfelel-e az ajánlati / részvételi felhívásban, ill. 

adott esetben a dokumentációban előírtaknak,  

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező rendelkezik-e az ajánlat teljesítéséhez szükséges 

gazdasági, pénzügyi feltételekkel,  

- műszaki-technikai szempontból alkalmas-e a szerződés teljesítésére  

- az előzőek alapján az ajánlattevőnek / részvételre jelentkezőnek a szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, 

- az ajánlattevő / részvételre jelentkező által csatolt igazolások ellenőrzéséről való 

megállapításokat, a kizáró okok vizsgálatára vonatkozó megállapításokat, 

- az ajánlat / részvételi jelentkezés esetleges érvénytelenségének, vagy az ajánlattevő / 

részvételre jelentkező  kizárásának megállapítására vonatkozó javaslatot, 

- a BB. által fontosnak ítélt egyéb véleményt. 

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az 

ajánlatot értékelnie. Ha a részvételi jelentkezés érvénytelen az Ajánlatkérőnek nem kell 

ajánlattételi felhívást küldeni az érvénytelen jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek. 

(5) A BB. köteles döntési javaslatot készíteni a döntéshozó részére, amelynek tartalmaznia 

kell az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerinti legelőnyösebb ajánlatot 

benyújtó ajánlattevő megnevezését, szükség esetén javaslatot az ajánlattevő ajánlatának / 

részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánítására, ill. szükség 

esetén javaslatot az eljárás eredménytelenné történő nyilvánítására, új eljárás megindítására.  

Két szakaszos eljárás esetén a BB.-nak a részvételi szakaszban és az ajánlattételi szakaszban 

is egyaránt el kell készíteni a döntési javaslatot.  

(6) Az értékelő munka végeztével a BB. munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyv részét képezik a tagok bírálati lapja is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

BB. által készített szakvéleményt, és a döntési javaslatot. A jegyzőkönyv hitelesítéséről a BB. 
Elnöke gondoskodik. 

 

XI. 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálása 

 

(1) A BB. által elkészített döntési javaslatban foglaltakat figyelembe véve a döntéshozó dönt a 

beérkezett ajánlatok / részvételi jelentkezések alapján az ajánlattevők / részvételre jelentkezők 

alkalmasságáról, az eljárásból történő kizárásáról, az ajánlatok / részvételi jelentkezések 

érvényességéről, ill. érvénytelenségéről, az eljárás eredményéről.  

(2) A közbeszerzést lezáró döntésről jegyzőkönyv készül. 



(3) Amennyiben a döntéshozó az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban 

köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább 

5 évig köteles megőrizni. 

 

XII. 

Az eredmény kihirdetése és közzététele 

 

(1) Az ajánlatkérő az ajánlatok / részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a Kbt. 

előírásait figyelembe véve - külön jogszabályban meghatározott minta szerint - írásbeli 

összegzést készít az ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről.  

 (4) Az ajánlatkérő, amennyiben ezt a Kbt. előírja az eljárás eredményéről vagy 

eredménytelenségéről, ill. a részvételi szakasz eredményéről, vagy eredménytelenségéről 

külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készít. 

(5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését - eljárás eredményét - a Kbt. 

szabályai szerint, az ajánlati/ajánlattételi felhívásban közzétett helyen és időpontban köteles 

nyilvánosan kihirdetni. Az eredményhirdetésen az ajánlattevőkön kívül az ajánlatkérő által 

meghívott külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek vehetnek részt. Az 

ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 

nappal elhalaszthatja. Ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt köteles a halasztásról és 

annak indokáról, a szerződéskötés új időpontjáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, 

közvetlenül, írásban tájékoztatni 

(4) A közbeszerzési eljárás végeredményének kihirdetését az ajánlatkérő nevében eljáró 

személy, vagy a képviselőként eljáró közbeszerzési tanácsadó végzi. 

(5) Az eredményhirdetésen ismertetni kell az összegezésben foglalt adatokat. Ajánlatkérő 

köteles az összegezést a jelen lévő ajánlattevőknek átadni, az eredményhirdetésen meg nem 

jelent ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően írásban haladéktalanul 

megküldeni. 

(6) Az elbírálás eredményének kihirdetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:  

- a kihirdetés helyét, időpontját,  

- a résztvevők felsorolását a részvétel minőségének feltüntetésével,  

- a jelen lévő ajánlattevők részéről az összegezés átvételének elismerését, 

- az összegezést mellékletként. 

 

XIII. 

Szerződéskötés 

 

(1)  A szerződést a - kötelezettségvállaló írja alá.  

(2) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [Kbt.. 63. § (4) bekezdés] a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 

Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

(3) Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége 

alól, ha az eredményhirdetést követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 
következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére 

nem képes.  

(4) A szerződést a szerződést kötő ajánlattevőnek kell teljesítenie. A teljesítéséhez csak a 

szerződésben felsorolt személyek (alvállalkozók) vehetnek részt. Kivételt képez ez alól, ha a 

szerződéskötést követően a felek által előre nem látható okból beállott körülményre tekintettel 

a szerződés, vagy annak egy része nem volna teljesíthető és az ajánlatkérő, mint szerződést 

kötő fél más megjelölt szervezet közreműködéséhez hozzájárul. 

(5)  A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció 

feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést 



követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt 

a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a 

felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha  

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a 

szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 

ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre 

jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét 

lehetővé tették volna; vagy  

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja 

meg; vagy  

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.  

 (6) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre, annak módosítására és 

teljesítésére vonatkozóan a Kbt. negyedik részében foglaltakat kell alkalmazni. 

 

XII. 

A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzésének felelősségi rendje 

 

(1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárások tekintetében a belső ellenőrzésről 

gondoskodni. A belső ellenőrzést a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  által 

alkalmazott belső ellenőr útján kell biztosítani.  

(2) A belső ellenőr a közbeszerzési eljárások ellenőrzését kockázatelemzéssel alátámasztott, a 

Képviselő-testület által jóváhagyott  stratégiai terve alapján  végzi.  

(3) A közbeszerzési eljárásokra irányuló belső ellenőrzés során elsősorban a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásának szabályszerűségét, a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak 

betartását kell vizsgálni. 

(4) Annak érdekében, hogy a belső ellenőr tevékenységét eredményesen el tudja látni, az 

ajánlatkérő köteles az ellenőrzés alá vont közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi 

iratanyagot, jegyzőkönyvet a belső ellenőr részére átadni, illetőleg az eljárási cselekmények 

elektronikus gyakorlása esetén a belső ellenőr részére a dokumentumokhoz hozzáférést kell 

biztosítani.  

(5) Amennyiben a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során a belső ellenőr jogsértést tapasztal 

erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt / Intézményvezetőt, ill. a jogellenes 

gyakorlat megszüntetését kezdeményezni. A Jegyző / Intézményvezető köteles az értesítést 

követően haladéktalanul a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorlat helyreállításáról 

gondoskodni. 

(6) A belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésében köteles beszámolni az ellenőrzött 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tapasztalatairól.  

 

XIII. 

Egyéb rendelkezések 

 
(1) Az éves közbeszerzésekről a közbeszerzési ügyintéző írásos előterjesztést nyújt be a 

Képviselő-testület elé. 

(2) Az írásos előterjesztés benyújtásáról olyan időpontban kell gondoskodni, hogy a 

tapasztalatok a soron következő éves közbeszerzési terv és a költségvetés készítésekor 

hasznosíthatóak legyenek. 

 

 

Szentgotthárd, 2013.  

      

 

 ………………………… 



Polgármester 

 

 ……………………….. ……………………… ……………………… 

  Jegyző   Intézményvezető  Intézményvezető 

 

      …………………………….. 

       Intézményvezető 

Záradék:  

Jelen Közbeszerzési szabályzatot Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

…../2013. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

 



 

1.sz. melléklet 

 

 

 

Átvételi elismervény 

a közbeszerzési eljárás keretében átadásra-átvételre került ajánlatokról 

/ részvételi jelentkezésekről 

 

 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya : .................................................  

 

Az átadás-átvétel időpontja: 20.... év .........................hó .....nap. 

 

Az átadó neve: ................................................................... 

 

Az átvevő neve:.................................................................. 

 

A beérkezett ajánlat / részvételi jelentkezés sorszáma: ................... 

 

 

Alulírott átvevő nyilatkozom, hogy az átvett ajánlat / részvételi jelentkezés lezárt, 

sértetlen állapotban került átvételre. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 ................................................   ................................................. 

         átadó                      átvevő      

 

 

 



 

2. sz. melléklet 

 

 

Nyilvántartás 

a beérkezett ajánlatokról / részvételi jelentkezésekről 

 

 

 

 

A közbeszerzés tárgya: ..................................................................... 

 

 

Ajánlat / részvételi 

jelentkezés 

sorszáma 

Ajánlat / részvételi 

jelentkezés 

beérkezésének 

időpontja 

Ajánlat  / részvételi 

jelentekzés 

beérkezésének módja 

Megjegyzés 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 Szentgotthárd, 201..... év .............................hó ..........nap. 

 

 

 

 

 

       .................................................... 

                        Polgármester 

 

 



 

3. sz. melléklet 

 

Jegyzőkönyv a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett  

ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásáról 

 

A közbeszerzés  tárgya: ................................................................................................. 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán jelen vannak ( jelenléti ív szerint ). 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának helye:  ........................................... 

 

Az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 201.... év  .........hó ........nap. 

 

Az ajánlattevők / részvételre jelentkezők: 

1./ 

     neve:    ............................................................................................................... 

     székhelye: .......................................................................................................... 

     (ajánlattétel esetén:) 

     ajánlati ár: ……………….................................................................................. 

     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ............................ 

      

2./ 

     neve:    ................................................................................................................     

     székhelye: ...........................................................................................................      

     (ajánlattétel esetén:) 

     ajánlati ár:………………….................................................................................      

     főbb számszerűsíthető adatok, bírálati szempontok alapján: ............................. 

     : 

 

 

 

 

 

Az ajánlatokra / részvételi jelentkezésekre vonatkozó egyéb megjegyzések: 

....................................................................................................................................................... 

 

kmf. 

         ............................................... 

                         jegyzőkönyvvezető 



 

  

4. számú melléklet 

Jelenléti ív 

a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok / részvételi jelentkezések bontásán  

 

 

Közbeszerzés tárgya: ................................................. 

Hirdetmény KÉ/TED száma: ................................ 

 

Készült: 201... év ............................ hó ........ nap. 

               Szentgotthárd, ................................................................................................... 

 

 

Sorszám Név Cég megnevezése Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Kmf. 

 

 

 

       ................................................... 

       jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


