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Tárgy: SZEOB Tótágas Bölcsődéje térítési díjának meghatározása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

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

továbbiakban Gyvt.) elsősorban a térítési díjról szóló 147.§ - 148.§. alapján a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell 

fizetni.  

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

és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás 

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

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

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

valamint a gyermekétkeztetésre. A jogszabály a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy 

mekkora mértékű térítési díjat határoz meg az adott bölcsődében. 

 

Az alábbi táblázat az előző évek gondozási díjat fizető és nem fizető létszámait és a befizetett 

gondozási díjat tartalmazza. 

 

 Beíratott 

gyermekek 

száma/év 

Gondozási díjból 

származó összes 

bevétel 

Gondozási díjat 

fizető gyermekek 

száma / év 

átlagban 

Fizetés alól 

mentesülő 

gyermekek száma 

/ év átlagban 

2012 72    997.730.-Ft 51 21 

2013 72 1.698.695.-Ft 51 21 

2014 75 2.300.750.-Ft 55 20 

2015 70 3.323.610.-Ft 36 34 

2016 90 3.667.625.-Ft 66 11 

2017 91 3.496.495.-Ft 81 10 

2018 108 4.780.570.-Ft 88 20 

2019 114 4.675.635,- Ft 90 24 

2020 98 3.646.175,- Ft 79 19 

 

 

A 2021. ÉV TERVEZÉSE 

 

A SZEOB Tótágas Bölcsőde intézménnyel történt egyeztetés kapcsán mind az 

intézményvezető, mind a bölcsődei intézményegység-vezető az alábbiakat javasolja a 2021. 

évre (lásd: 1. sz. melléklet). 

 

Az intézményi térítési díj megállapításának levezetése ebben az 1. számú mellékletében 

részletesen olvasható. A szolgáltatási költség és az állami normatíva különbözete -> elosztva a 

férőhelyekkel (jelenleg 68 fő) -> továbbá osztva az ellátási napok számával (230 nap) -> a 



 

 

szentgotthárdi bölcsődében maximálisan megállapítható intézményi térítési díj: 2.230,- 

Ft/fő/nap.  

 

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

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

díj összegét. 

 

2018. január 1. időponttól feladatalapú finanszírozás van. A jogszabályi változás, valamint a 

gyermeklétszám emelkedés eredménye, hogy a fenntartónak kevesebb összeget kell fordítania 

egy gyermek ellátására. 

A napi intézményi gondozási térítési díj összege magasabb a tavalyi évben megállapított 

összegnél, de a feladatalapú finanszírozás révén több normatíva támogatást kap az intézmény, 

így a 2020. évben a bölcsődei szolgáltatás költségének a 70%-át a központi normatív támogatás 

fedezi. A TAJ alapú jelentés alapján kapja az intézmény az állami támogatást. Ha a szülő a 

gondozási díjfizetési kötelezettség miatt nem, vagy kevesebbet viszi a gyermeket a bölcsődébe, 

úgy  nemcsak a gondozási díjtól, hanem a „normatíva” egy havi összegétől is elesik az 

intézmény (fenntartó) a gyermek havi 10 napnál nagyobb hiányzása esetén. A kedvezőbb 

kihasználtság, a nagyobb igénybe vételi hajlandóság érdekében az intézmény javaslata a 

következő:  

- a gondozási díj továbbra se emelkedjen, azaz maradjon a jövedelemtől függően 

legfeljebb 795,- Ft/fő/nap, 

- továbbá, ha a gyermek az adott év szeptember 1. után 3. életévét betöltötte, 

mentesüljön a gondozási díj fizetése alól. 

 

Szentgotthárdon a gondozási díj összege 2013 óta nem változott. A legmagasabb térítési 

díj megfizetése tehát tavaly is összesen 15.900,- Ft/hó/gyermek összeget jelentett.  

 

Az önkormányzat az elmúlt években gondoskodott az intézmény folyamatos fejlesztéséről. 

Jelenleg is kivitelezés előtt áll a bölcsőde újabb fejlesztése: a „SZEOB Tótágas Bölcsődéjének 

férőhely-bővítése” elnevezésű pályázati projekt keretében a meglévő tornaszobát bővítjük és itt 

új csoportszoba kerül kialakításra. Új tornaszoba épül bővítményben a hozzá kapcsolódó 

kiszolgáló helyiségekkel (játéktároló, sószoba, takarítószer, gyermekmosdó és közlekedő), de 

egyéb jelentős felújítások is megvalósulnak még idén nem kevés költségből. 

 

Óvodába az adott naptári év augusztus 31-ig a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel 

szeptember elsejétől. Akik szeptember elseje után születnek, csak akkor vehetők fel az óvodába 

még ebben a nevelési évben, ha van szabad kapacitás az óvodában. Elsődlegesen akkor fontos, 

hogy a szülők a 3. életévüket betöltött gyermekeket a bölcsödében tartsák, ha a gyermek még 

nem érett meg az óvodai nevelésre és jobbat tesz nekik, ha maradhatnak a több játékot biztosító 

intézményben. Másrészt a bölcsődében van férőhely, az óvodák teherbíró képessége viszont 

véges, több csoport is a maximum kapacitáson fogadja a gyermekeket, több csoport indítására 

pedig személyi feltételek miatt nincs lehetőség. Ezért merül fel javaslatként az intézmény 

részéről, hogy a gondozási díj alól mentesüljön az a gyermek, aki az adott év szeptember 



 

 

1. után a 3. életévét betöltötte. Természetesen az ilyen gyermekek után járó (magasabb) 

bölcsődei normatíva támogatást is megigényelheti az intézmény. 

 

A bölcsődei ellátás keretében biztosított nappali ellátásra vonatkozó személyi térítési díjat az 

intézményvezető állapítja meg a fenntartó által meghatározott kedvezmények, mentességek és 

a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével – lásd: 2. sz. mellékletben. Az 

intézményvezető a személyi térítési díjak összegét az intézményi térítési díjak elfogadását 

követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere 2021. évben a SZEOB Tótágas Bölcsőde 

intézményegység által a gyermekek számára biztosított napközbeni ellátás tekintetében a 

fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás számára az alábbiakat javasolja 

elfogadásra azzal, hogy - a fenntartó egyező véleménye esetén – a 2. számú mellékletben 

meghatározott térítési díjak kerüljenek rendeletbe foglalásra. 

 

A fenntartó 2.230,- Ft/nap/gyermek szolgáltatási önköltséget határozzon meg azzal, hogy:  

- ténylegesen a 2. számú mellékletben foglaltak szerinti intézményi térítési díjat és 

kedvezményeket alkalmazzák 2021. május 01. időponttól,  

- aki az adott év szeptember 1. után a 3. életévét betöltötte, mentesüljön a gondozási 

díj fizetése alól, 

- a személyi térítési díj megállapításának alapját továbbra is a munkáltatói igazolás (nettó 

jövedelem feltüntetés) és a lakásfenntartási költségeket igazoló bizonylatok képezzék. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős   : Huszár Gábor, polgármester  

                Varjuné Molnár Katalin igazgató 

               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

               Kovács Ágnes Eszter pénzügyi vezető 

 

Szentgotthárd, 2021. április 15. 

 

           Huszár Gábor 

                       polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

  



 

 

1.sz. Melléklet 

 

 



 

 

 

   



 

 

2. sz. Melléklet 

 

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsőde 

intézményegységében a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 2021. 

évben: 795,- Ft.  

 

Kedvezmények, mentességek (rendeletbe foglalni!): 

 

 

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

0 – 37.100,- 0,- 

37.101 – 50.000.- 100.- 

50.001 –  80.000.- 140.- 

80.001 – 95.000.- 250.- 

95.001 – 110.000.- 450.- 

110.001 – 125.000.- 650.- 

125.001- 795.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: Sporttámogatás – a Szentgotthárdi KK támogatása  
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A szentgotthárdi sporttelepen évek óta épülő kézilabda csarnok lényegét tekintve elkészült. 

Komoly aggályok voltak ezzel kapcsolatosan sokunkban, hogy erre vajon valaha sor kerül-e 

abban a konstrukcióban, ahogy ez elindultban: a Szentgotthárdi Kézilabda Klub beruházásában, 

a látvány - csapatsportágakban elérhető támogatás felhasználásával. Mint arra valamennyien 

emlékszünk még a sporttelep ingatlan tulajdonjogát is átadta az önkormányzat az induláskor a 

saját erő biztosítása érdekében – tehát komoly érdekünk fűződik ahhoz, hogy a beruházás 

tényleg meg is valósuljon.  Bár a sportcsarnok munkálatai a végéhez közelednek, az építkezés 

befejezéséhez szükséges a fennmaradó TAO támogatás lehívása, amelynek egyik feltétele a 

Szentgotthárdi KK tartozásának kiegyenlítése a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium felé, a tartozás összege 1.325.203,- Ft. Sajnos az Egyesület a korábbi években ezt 

a tartozást felhalmozta. A visszafizetési kötelezettség a 2014/15 és a 2015/16-os támogatási 

időszakból maradt fenn a következők szerint: 

 

• Támogatási időszak 2014/2015, a sportfejlesztési program száma: SFP-2006/2014. A 

sportszervezet által lehívott, de jogszerűtlenül felhasznált támogatás összege: bruttó 

979.400,- Ft. 

• Támogatási időszak 2015/2016, a sportfejlesztési program száma: SFP-3006/2015. A 

sportszervezet által lehívott, de jogszerűtlenül felhasznált támogatás összege: bruttó 

345.803,- Ft 

A két támogatási időszakban tehát összesen bruttó 1.325.203,- Ft összegű visszafizetési 

kötelezettsége keletkezett az Egyesületnek. 

 

Amennyiben a Szentgotthárdi Kézilabda Klub határidőben nem tesz eleget a fentiekben 

részletezett visszafizetési kötelezettségének, a Magyar Kézilabda Szövetség kezdeményezi az 

adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő támogatás, valamint annak a 

kormányrendeletben meghatározottak szerint megnövelt összege és kamata behajtását. 

Továbbá a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 

szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30. ) Kormányrendelet értelmében a Szentgotthárdi KK nem 

jogosult a fennmaradó TAO támogatás lehívására, amíg tartozásait nem rendezi, illetve az 

illetékes ellenőrző szervezet kizárhatja az Egyesületet a TAO támogatás rendszeréből. 

 

Az egyesület önkormányzatunkhoz fordult segítségért mert más támogatási lehetőségetz nem 

látott azzal, hogy az egyesület a támogatást csak a tartozás rendezésére fordíthatja, hiszen ez az 

előfeltétele annak, hogy a sportcsarnok befejezéséhez szükséges rendelkezésre álló TAO 

támogatást lehívhassa. 

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében a versenysport támogatásra 

kiosztható összegét 8.000.000,- Ft-ban határozta meg. A sporttámogatások ügyében 2021 



 

 

márciusában már született polgármesteri döntés, amikor 4.300.000,- Ft-ot szétosztására került 

sor az egyesületek között. A Szentgotthárdi Kézilabda Klub  a 2021. évi versenysport 

támogatási keretből idén eddig nem kapott támogatást, így a sportegyesületek számára 

biztosított támogatási keretből az egyesület támogatható azzal, hogy ez az összeg kizárólag a 

korábbi tartozásának rendezésére fordítható. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere úgy dönt, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata a Szentgotthárdi Kézilabda Klub részére 1.325.203, - Ft támogatást biztosít a 

2021. évre tervezett sporttámogatások terhére. 

A támogatás kizárólag a 2014/2015. évi valamint a 2015/2016. évi támogatási időszakban 

keletkezett, és a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium felé fennálló 

tartozások kiegyenlítéséhez használható fel. A támogatáshoz támogatási szerződés megkötése 

szükséges. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

        Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

      Dr. Dobos Adrienn pályázati ügyintéző 

     

Szentgotthárd, 2021.04.15                                                         .  

         Huszár Gábor  

          polgármester                        

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: 2020. évi Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A 2020. évet a koronavírus – járvány miatti rendkívüli intézkedések határozták meg. Ez 

rányomta bélyegét az egész évre és minden területre. A belső ellenőrzési tevékenység elvégzése 

is nehezebbé vált. Ezeken túlmenően a belső ellenőrzést 2020. első felében még megbízási 

szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr végezte főállású munkája mellett így a ténylegesen 

lefolytatott ellenőrzések száma alacsonyabb  volt. A belső ellenőr a Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzat Társulást, az abban részt vevő 15 önkormányzatot, továbbá valamennyi 

önkormányzati és társulási intézményt is ellenőrzi.  

A jelen előterjesztés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-ában előírt éves 

ellenőrzési jelentés elfogadására tesz javaslatot Szentgotthárd Város Önkormányzatára 

vonatkozóan 2020. évre. 

A jelentés az Előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

jóváhagyja Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi Éves Ellenőrzési Jelentését annak 

mellékleteivel együtt. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

  

 

 

Szentgotthárd, 2021. március 30. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ikt.szám: SZT/2494-1/2021. 

 

 

2020. ÉVI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

 

 

A.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 

 

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 

 

2020. évben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tevékenységét 

2020.05.19-ig 1 fő belső ellenőr megbízási szerződés alapján végezte. 2020.05.20-tól 1 fő belső 

ellenőr köztisztviselői munkakörben látta el a belső ellenőri feladatokat.  

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi ellenőrzési terve a költségvetési 

szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 

került összeállításra.  

Az éves ellenőrzési terv kockázati tényezők felmérésén, kockázatelemzésen alapult, melynek 

során a kockázatokat súlyozták.  

A tervezett ellenőrzések döntően a magas és közepes kockázatú területekre irányultak, ezáltal 

átfogó képet adtak az adott terület működéséről, feltárva az ott rejlő hibákat, hiányosságokat, 

mindezzel hozzájárulva a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzéshez.  

Az ellenőrizendő témák kiválasztásában meghatározó szerepet játszottak az irodavezetők által 

összeállított ellenőrzési javaslatok, a jegyző, a polgármester javaslatai, valamint a korábbi 

ellenőrzések tapasztalatai. A terv összeállítása során a fő cél az volt, hogy az év folyamán az 

önkormányzati tevékenység minden olyan területére kiterjedjenek az ellenőrzések, melyek nem 

kerültek még ellenőrzés alá.  

A 2020. évre vonatkozó tervezési munka minősége utólag megfelelően minősíthető.  

 

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 

A 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése a 2. sz. 

melléklet szerint kerül bemutatásra.  

 

Elmaradt ellenőrzések 

A 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervben meghatározottaktól egy ellenőrzés esetében 

volt eltérés. A tervben szerepel a „2019. évi ellenőrzések utóellenőrzése”. Az ellenőrzés 

elmaradásának oka, hogy a 2019. évben lefolytatott ellenőrzések során nem került olyan 

javaslat megfogalmazásra, amely annak megvalósulásának utóellenőrzését indokolta volna.  

 

Soron kívüli ellenőrzések 

Szentgotthárd Város Önkormányzatánál 2020. évben soron kívüli ellenőrzés lefolytatására nem 

került sor. 

 

Terven felüli ellenőrzések 

Terven felüli ellenőrzés lefolytatására 2020. évben nem került sor. 

 



 

 

ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

 

A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a belső ellenőrzési tevékenységet 

2020.05.20-tól egy fő függetlenített, főállású belső ellenőr köztisztviselői jogviszonyban látja 

el (1. sz. melléklet).  

 

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az 

állások betöltésénél 

2020. év folyamán a belső ellenőri állás betöltésére pályázat nem került kiírásra.  

 

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre a 28/2011. (VIII.3.) NGM 

rendelet 1/A. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik [közgazdász-főiskolai diploma (SZE-JGK); igazgatásszervező-főiskolai diploma 

(BCE-KIK)].  

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. § (1) bekezdés szerinti kétéves munkaviszonnyal 

ugyancsak rendelkezik, melyet belső ellenőri munkakörben töltött (2005. október 3-tól).  

 

A belső ellenőrök képzései 

 

Szakmai képzés 

A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásainak megfelelő szakmai továbbképzésen  

(ÁBPE-I) már 2009. év végén részt vett. 2010. év elején történt meg nyilvántartásba vétele is 

(regisztrációs száma: 5112869). 2011., 2013., 2015., 2017., 2019. évben a fentiekben említett 

rendelet előírásainak megfelelően az ÁBPE-II. szakmai továbbképzéseken is részt vett.  

2020. évben szakmai jellegű konferencián nem vett részt. 

Idegen nyelvi képzés 

Német középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. Magánúton, illetve önképzés 

keretében fejleszti ezen a téren tudását.  

Informatikai képzés 

Informatikai képzésen 2020. évben nem vett részt. 

Egyéb (pl.: kommunikációs, vezetési képzések) 

Ilyen jellegű képzésen sem vett részt 2020. évben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal belső ellenőre.  

 

A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre 2020. évi tevékenységét a 

Hivatal vezetőjének (jegyző) közvetlenül alárendelve végezte. Funkcionális függetlensége 

biztosított volt.  

Tevékenysége ellenőrzési célokra terjedt ki, más tevékenység végrehajtásába nem került 

bevonásra. Tevékenységének tervezése, ellenőrzési programjának végrehajtása, a módszerek 

kiválasztása során önállóan, befolyástól mentesen járt el. A megállapításokat, következtetéseket 

és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentéseit ugyancsak befolyástól mentesen állította 

össze.  

 

 

 

 



 

 

Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés 

akadályai 

A Hivatal belső ellenőre ellenőrzései során jogosult volt az ellenőrzött szervezeti egység 

helyiségeibe belépni, az ellenőrzései tárgyához kapcsolódó iratokba, dokumentumokba, 

elektronikus adathordozókon tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot készíteni. Az 

ellenőrzött szervezeti egység vezetőjétől illetve alkalmazottaitól információt kérhetett. 

 

Összeférhetetlenségi esetek 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrével 2020. évben 

összeférhetetlenség nem állt fenn, ezért valamennyi ellenőrzésben részt vett.  

 

Az ellenőrzési jelentések általános minősége 

Az ellenőrzési jelentések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a belső ellenőrzésre 

vonatkozó standardoknak, a pénzügyminiszter által kiadott útmutatóknak, valamint a Belső 

ellenőrzési kézikönyvben foglaltaknak. 

A Hivatal belső ellenőre az ellenőrzési jelentéseiben foglaltakat megfelelő dokumentumok 

(munkalapok, jegyzőkönyvek stb.) használatával alátámasztotta, továbbá törekedett a 

bizonyosság minél nagyobb fokának elérésére a megállapítások tekintetében.  

Az ellenőrzési jelentések általános minősége jónak mondható, azok több esetben érdemi 

javaslatokat, ajánlásokat tartalmaznak. A megállapítások magas elfogadottságot mutatnak, 

hiszen az érintett területek vezetői a felmerült észrevételeket, javaslatokat a belső ellenőrzési 

jelentésekhez csatolt megismerési záradék alapján maradéktalanul elfogadták.  

A javaslatok alapján a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését szolgáló intézkedések 

(intézkedési terv konkrét feladat, felelős és határidő megjelölésével) megtörténtek.  

 

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

A belső ellenőr tevékenységének végrehajtását 2020. évben semmilyen tényező nem 

akadályozta. Technikai feltételei megfelelőek, saját számítógéppel, korlátlan internet 

hozzáféréssel rendelkezik, valamint nyomtatási, fénymásolási lehetőségei is adottak. A 

jogszabályok változásáról a közlönyökben, illetve interneten keresztül tájékozódik. 

 

Az ellenőrzések nyilvántartása 

Az előírásoknak megfelelő nyilvántartást a Hivatal belső ellenőre vezeti, amely a jogszabályban 

meghatározott elemeket tartalmazza valamennyi jelentésre vonatkozóan. A nyilvántartás 

vezetésére vonatkozó előírásokat a Belső ellenőrzési kézikönyv is tartalmazza.  

Ugyancsak a belső ellenőr gondoskodik ellenőrzési dokumentumainak rendszerezéséről, 

gyűjtéséről, továbbá megőrzéséről és biztonságos tárolásáról. Az adott ellenőrzésre vonatkozó 

iratokat iktatószámmal látja el, melynek egy példánya az irattárban kerül elhelyezésre, másik 

példánya azon ellenőrzött szerv vezetőjénél, amelyre vonatkozóan a jelentés megállapításokat, 

következtetéseket, javaslatokat tartalmaz, egy másolati példánya pedig a belső ellenőrnél kerül 

lefűzésre. A végrehajtott ellenőrzések és megtett intézkedések dokumentumai elektronikus és 

papíralapú formában egyaránt megőrzésre kerülnek. 

 

 

Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 

A 2020. évben lefolytatott ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 

ezen anyag 4. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.  

 



 

 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések 

száma és rövid összefoglalása 

Az ellenőrzések [Szentgotthárd Város Önkormányzatára vonatkozó] során büntető-, 

szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, 

mulasztás vagy hiányosság nem volt egyetlen esetben sem. 

 

 

ac) A tanácsadó tevékenység bemutatása 

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre [Szentgotthárd Város 

Önkormányzatára vonatkozóan] 2020. évben tanácsadó tevékenységet egy alkalommal sem 

végzett.  

 

 

B.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 

alapján az alábbiak szerint 

 

ba) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának 

és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 

 

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 

eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok a 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti „NYILATKOZAT”-ban kerülnek 

bemutatásra.  

 

bb) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

 

A belső kontrollrendszer öt eleme a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 

„NYILATKOZAT”-ban került értékelésre. 

 

 

C.) Az intézkedési tervek megvalósítása 

 

Az ellenőrzést követő szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozóan valamennyi esetben 

készült intézkedési terv 2020. évben. Ezen intézkedési tervek a konkrét feladat, felelős 

személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével készültek, s ezáltal véget vetettek a nem 

megfelelő működésnek és hozzájárultak a hatékonyabb, eredményesebb és gazdaságosabb 

működéshez. 

Lejárt határidejű, nem végrehajtott intézkedés 2020. évben nem volt. 

 

 

Szentgotthárd, 2021. február 12.  

 

 Készítette: 

 Kovács Renáta 

   belső ellenőr 
 



 

 

Tárgy: Felügyeleti ellenőrzés elnevezésű belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi ellenőrzési terve alapján a Család- és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény „Felügyeleti ellenőrzésére” került sor. 

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

tevékenységéről; feltárva az esetleges hiányosságokat és ha szükséges, javaslatot téve a 

munkavégzés továbbfejlesztéséhez. 

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

témával kapcsolatos javaslatot nem tett. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.)  Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti  

„Felügyeleti ellenőrzés” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat 

jóváhagyja. 

 

 

Határidő:  a közlésre azonnal 

Felelős:  a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző 

  

 

 

Szentgotthárd, 2021. április 15. 

 

         Dr. Dancsecs Zsolt 

          jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. 
 

Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás 
 
 
 

Belső ellenőr 

Kovács Renáta 

[ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] 
Felügyeleti ellenőrzés [Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd] 



 

 

Iktatószám: SZT/919-5/2021. 

Ellenőrzés száma: 02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

Felügyeleti ellenőrzés 

[Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2021. március 19. 



 

 

Ellenőrzést végző: Kovács Renáta 

Az ellenőrzés célja: 

• előírások betartásának megvalósulása 

Az ellenőrzött szervezeti egység: Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 

Az ellenőrzés tárgya: gazdálkodás, humánerőforrás kihasználtság, működés vizsgálata 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások: 

• dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata 

Vonatkozó jogi háttér: 

• Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi éves ellenőrzési terve, 

• Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi éves ellenőrzési terve, 

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

(XII.31.) Korm. rendelet 

Ellenőrzött időszak: 2020. év 

Ellenőrzés kezdete és vége: 2021. február 15.; 2021. március 2. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása: 

Uhor Anita – intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Megállapítások: 

 

1.Az intézmény működésének törvényessége, 

vezetői munka 

 

1.1.Az intézmény működésének összhangja a fenntartói döntésekkel 

 

A vizsgált időszakban Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 

intézmény tekintetében összesen 1 határozatot hozott, Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testület 2 határozatot hozott, melyekből egy sem igényelt intézkedést. 

 

2020. év 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2020. évben összesen 1 

határozatot hozott az intézmény tekintetében: 

• V/6/2020. sz. határozat alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól szóló tájékoztató megismerésre, elfogadásra került.  

 

2020. év 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben összesen 2 

határozatot hozott az intézmény tekintetében: 

• 21/2020. (II.26.) sz. határozat alapján a Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szentgotthárd intézmény 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásra került. 

• 107/2020. (X.28.) sz. határozat alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

munkájáról, feladatairól szóló tájékoztató megismerésre, elfogadásra került. 

  



 

 

1.2.Ügyiratkezelés és adatvédelem szabályozottsága, megvalósulása a gyakorlatban 

 

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

évi LXVI. törvény) figyelembevételével készült. Az említett szabályzat 2020. március 6-án 

lépett hatályba. 

A Szabályzat az intézmény SZMSZ-nek melléklete. A Szabályzat mellékletét képezi az irattári 

terv. 

Az intézményben az iktatást az intézmény vezetője, valamint az ügyben érintett dolgozók 

végzik. 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). 2020. 

évben a család- és gyermekjóléti központ 157 főszámot, a család- és gyermekjóléti szolgálat 

120 főszámot iktatott. Az iktatókönyv rendelkezik név-, és tárgymutatóval; mindez az iratok 

visszakeresését könnyíti meg.   

Az iktatásnál fontos, hogy lehet alszámot is képezni; vagyis egy ugyanazon évben az egyazon 

ügyben érkezett iratot egy főszámon tartják nyílván.  

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

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

időszakban.  

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

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

neve, iktatószáma, az ügyintéző aláírása, az érkezés időpontja. 

Az intézményben 2020.04.20-án került sor az ügyiratok selejtezésére. A 335/2005. (XII.29.) 

Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően az ügyiratok selejtezését 3 tagú 

selejtezési bizottság javaslata alapján végezték el. A 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 64. § 

(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az iratselejtezésről selejtezési jegyzőkönyv készült, 

melyet iktatás után az illetékes levéltárhoz [Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára] 

továbbítottak a selejtezés engedélyezése végett. A levéltár az iratok megsemmisítését a 

selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal [2020.05.29-i dátummal] 

engedélyezte [335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 64. § (3)]. Az iratok tényleges 

megsemmisítése az ellenőrzés idejéig még nem történt meg.  



 

 

2. Munkaerő-gazdálkodás 

 

2.1. Továbbképzések vizsgálata 

 

A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet – a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról – 15. § (1) bekezdése alapján: „A személyes 

gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési 

tervet köteles készíteni.” 

Az intézmény 2020. évre vonatkozó továbbképzési terve elkészült, amely tartalmazza az 

említett jogszabály 15. § (2) bekezdésében meghatározottakat.  

Az említett rendelet 1. § (2) bekezdése alapján: „A személyes gondoskodást végző személy – a 

(3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt 

venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett).” 

Ezen kötelezettség a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően 

minősített továbbképzésen és a program szerinti feltételek teljesítésével teljesíthető. 2020. 

évben az intézmény dolgozói közül 6 fő vett rész minősített továbbképzésen. A továbbképzési 

kötelezettségüket az érintett dolgozók online képzés keretében teljesítették. 

Az említett rendelet 3. § (7) bekezdésének megfelelően a továbbképzések szervezői a minősített 

továbbképzési programon való részvételről az előírásoknak megfelelő igazolást valamennyi 

ellenőrzött esetben kiállították. 

 

2020. évben 4 fő tett eleget kötelezettségének, vagyis szerezte meg a továbbképzési időszak [a 

9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében négy év] alatt előírt pontokat. 

A 4 fő közül 2 főnek 2022. évben, 2 főnek 2023. évben ér véget a továbbképzési időszaka. 

 

A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján: „A továbbképzésre kötelezettnek 

egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 

pontot kell megszereznie.” 

Az intézményben egy fő kivételével valamennyi dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

Az ellenőrzött esetekben egy továbbképzési időszak alatt az említett jogszabály szerinti 80, 

illetve 60 pontok megszerzése lett előírva részükre. 

 



 

 

2020. évben az intézmény a pontszerzők tandíjára nem fordított összeget. Valamennyi esetben 

online ingyenes képzésen vettek részt a munkavállalók. 

 

A 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján: „…a személyes gondoskodást 

végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.” 

Ezen nyilvántartást az említett rendelet 2. §-a alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet vezeti. 

A 3. § a) pontjában meghatározottak szerint az ellenőrzött esetekben a nyilvántartási adatok 

bejelentése az említett jogszabályban meghatározott melléklet szerinti adatlapon megtörtént. A 

nyilvántartó a már többször említett jogszabály 7. § (1) bekezdésének megfelelően a működési 

nyilvántartásba vételről az igazolást valamennyi ellenőrzött esetben kiállította. 

 

A 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 8. § (1) bekezdése alapján 2020. évben egy fő esetében sem 

következett be olyan körülmény, melynek következtében adatait a működési nyilvántartásból 

törölni kellett volna.  

 

A 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 6. § (1) bekezdés előírásai alapján vizsgáltam a 

továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyilvántartó felé történő jelentését. Az ellenőrzés 

alapján megállapítom, hogy a munkáltató ezen kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő adatlapon keresztül teljesítette. 

 

 

2.2.Humán erőforrás kihasználtság 

 

A helyszíni ellenőrzés során elsősorban a következő jogszabályi rendelkezések érvényesülését 

vizsgáltam: 

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),  

• a Kjt. szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (Vhr.),  

• a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV.30.) NM rendelet (ágazati rendelet), 

• 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.)  
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• a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). 

 

A tárgykörre vonatkozó ellenőrzés során az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak 

kinevezését, a közalkalmazotti jogviszony dokumentálását, a besorolások szabályszerűségét, a 

megállapított illetmények, pótlékok mértékét, az egyes illetményelemek odaítélésének 

jogosságát, az alkalmazáshoz szükséges iskolai végzettség meglétét, a munkaköri leírásokat, a 

vezetői megbízást, a szabadságok nyilvántartását és a jelenléti ívek vezetését vizsgáltam. 

 

 

2.3. A vizsgálat megállapításai: 

 

2.3.1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése 

A vizsgált időszakban (2020. év) az intézményben 3 főnek létesült közalkalmazotti 

jogviszonya. 

 

A kinevezés előkészítése körében tett munkáltatói intézkedések 

 

2.3.1.1./ A közalkalmazottak kiválasztása  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] kötelező pályázatot ír 

elő a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez [Kjt. 20/A. §]. Általános szabályként csak olyan 

közalkalmazottat lehetett kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek 

megfelelt. 

Az említett jogszabály 20/A. § (2) bekezdés előírásai alapján: 

„…a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető 

o olyan munkakör esetén, amely tekintetében – kilencven napon belül – már 

legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás 

kiírására, 

o ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos 

megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos 

működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési 

eszközökkel nem biztosíthatók, 

o ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc 

hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony 

megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, 



 

 

feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték 

a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási 

jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg, 

o helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására 

szóló határozott idejű kinevezés esetén, vagy 

o ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.” 

[A 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 1/A. § (1) bekezdése írja elő.] 

 

A Kjt. 20/A. §. (4) bekezdése kimondja: 

„A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 

továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati 

felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül 

betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés) 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok 

székhelyén is, továbbá 

c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni.” 

 

Megállapítások: 

• A  munkáltató a vizsgált időszakban nem írt ki pályázati felhívást, mert az álláshely 

betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül 

szükséges volt, és a személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem 

voltak biztosíthatók. 

• A munkáltató a pályázat nélkül betölthető munkaköröket közzétette; saját honlapján, 

hirdetőtábláján, a Társulási önkormányzatok hivatalaiban stb. 

 

 

2.3.1.2./ Alkalmazási feltételek 

A Kjt. 20. § (2) bekezdése, a Vhr. 2/A §-a, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6.§-a együttesen 

határozzák meg az alkalmazási feltételeket.  

 

 

Megállapítások: 



 

 

• A büntetlen előéletet igazoló érvényes erkölcsi bizonyítvány, mint általános 

alkalmazási feltétel, minden esetben biztosított volt.  

• A közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, a kinevezéshez szükséges adatokat, 

tényeket igazoló okmányokat a közalkalmazottak a kinevezést megelőzően 

bemutatták, és fénymásolatban a személyi anyagokhoz csatolták. Az előző 

foglalkoztatási jogviszonyból származó igazolások a személyi anyagokban 

megtalálhatók voltak, a személyi anyaghoz csatolták. 

• A közalkalmazottról a Kjt. 83/B. §-a szerinti, a törvény 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (közalkalmazotti alapnyilvántartás) 

vezetik.  

 

 

2.3.2./ Besorolás, illetmények megállapítása 

 

A közalkalmazotti besorolás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött idők összeszámítása 

a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó intézményeknél a KIR 3 számítógépes 

munkaügyi rendszer „A közalkalmazotti jogviszonyok beszámítása„ c. iraton dokumentálva 

történik.  

A közalkalmazottak besorolását, illetményének megállapítását a Kjt. és a Vhr. előírásai alapján 

kell elvégezni. 

 

Megállapítások:  

• A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő besoroláshoz, jubileumi jutalomhoz és 

végkielégítéshez beszámítható idő tartamának számítása jogszerűen történt.  

• A pótlékok és illetménynövekedések megállapítása a Kjt. és a Vhr. alapján történt. 

 

 

2.3.3./ A kinevezési okiratok tartalmi előírásoknak megfelelő előkészítése 

A közalkalmazottak kinevezése a Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó 

intézményeknél a KIR 3 számítógépes munkaügyi rendszer „Kinevezés közalkalmazotti 

jogviszonyba„ c. iraton dokumentálva történik. 

 

Megállapítások:  



 

 

• A kinevezési okiratok tartalmazzák a Kjt. 21. § (3) bekezdésében felsorolt tartalmi 

elemeket.  

• A Mt. 76. § (8) bek. szerinti tájékoztatót a dolgozók megkapták. 

• Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással. 

• A kinevezés előtt a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot minden dolgozó esetében 

elvégeztette a munkáltató. 

 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszűntetése 

A vizsgált időszakban 1 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya, azonnali hatállyal a 

próbaidő alatt. 

 

Megállapítások:  

• A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor készített iratok a közalkalmazott 

személyi anyagában megtalálhatók. 

• A Magyar Államkincstár által kiadott végleges igazolások a közalkalmazottak személyi 

anyagában megtalálhatók. 

 

 

2.3.4. A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere 

A Kjt. 65.§–a alapján:  

„A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel 

magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb 

fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő 

újra kezdődik.” 

 

Megállapítások:  

• A magasabb fizetési fokozatba lépés (soros lépés) az intézményben automatikusan 

biztosított volt a Kjt . által előírtak alapján. 

• Az egyes pótlékok és illetménynövekedések megállapítását valamennyi közalkalmazott 

esetében vizsgáltam. Az illetményelemek megállapítása a jogszabályokban foglaltak 

alapján történt. 

 

2.3.5. Vezetői megbízások a 2020.01.01. - 2020.12.31. közötti időszakban 



 

 

A magasabb vezetői és vezetői megbízás feltételeit a Kjt. 23.§-a szabályozza, de a megbízás 

feltételeit, valamint a vezetői munkaköröket a Vhr. állapítja meg. A vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségnek az intézményvezető 2 évente eleget tett. 2020. június 26-án adta le legutoló 

vagyonnyilatkozatát. 

 

Megállapítások:  

• Az intézmény határozatlan időre szóló megbízással rendelkező közalkalmazottjának 

magasabb vezetői/vezetői megbízása 2011.01.01-jén 5 évre szóló határozott időre szóló 

megbízássá alakult át a törvény erejénél fogva [2010. évi CLXXV. tv.1. §].  

• Az intézményvezető ellenőrzés idején érvényben lévő magasabb vezetői/vezetői 

megbízása 2019.02.01-től 2024.01.31-ig szól.  

 

 

2.3.6. Munkaidő- nyilvántartások, munkaidő-kedvezmények  

 

Megállapítások:  

• A közalkalmazottak jelenléti ívet vezetnek a munkában töltött idejük 

nyilvántartására. 

• Az alap és pótszabadság megállapítása a Kjt. 56. és 57. § -a szerint történt. 

A közalkalmazottak szabadságáról  a KIR 3 program segítségével 

egyénenként nyilvántartást vezetnek.  

 

 

2.3.7. Együttműködési megállapodások 

 

A vizsgált időszakban [2020.01.01. – 2020.12.31.] az intézmény 4 fővel [1 fő pszichológus – 

heti 4 órában, 2 fő mediátor, 1 fő jogász] kötött együttműködési megállapodást a jogszabályban 

meghatározott kötelező speciális feladatainak ellátására vonatkozóan. 

 

  



 

 

3. Szabályozottság 

 

 Intézményi dokumentáció 

 

Az intézményi dokumentáció meglétét az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdés 

előírásai alapján vizsgáltam. 

Az említett jogszabály kimondja, hogy: 

„A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell 

a) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, 

b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, 

c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal, 

d) szakmai programmal, 

e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, 

f) az 1. számú melléklet III.1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal, 

g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában 

meghatározott szabályzatokkal.” 

 

 

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.” 

Mind a család- és gyermekjóléti központ [működési engedély száma: VA/HF06/00356-

5/2017.], mind a család- és gyermekjóléti Szolgálat [működési engedély száma: VA/HF06-

00356-5/2017.] határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik. 

 

Alapító okirat 

A 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § előírásainak megfelelően: 

„(1) 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. 



 

 

(2) Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv – az Országgyűlés vagy a 

Kormány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát és annak módosítását az irányító 

szerv, minisztérium, a Miniszterelnöki Kormányiroda és kormányzati főhivatal alapító okiratát 

és annak módosítását a miniszterelnök – adja ki a kincstár által rendszeresített 

formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e 

tevékenységében nem helyettesíthető.” 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény Alapító Okirata az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § 

(1) bekezdésében előírtakat tartalmazza. 

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően a Magyar 

Államkincstár igazolta, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövege megfelel az alapító okiratnak a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 2017. 

február 15. napján kelt, 2017. március 13. napjától alkalmazandó 584-1/2017. okiratszámú 

módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

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

„A költségvetési szerv szervezetét, 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 Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Szervezeti és Működési Szabályzata 2018. 

október 31-től hatályos, a fenntartó a 29/2008. számú Társulási Tanácsi határozatával hagyta 

jóvá.  

Tartalmazza az intézmény adatait, alaptevékenységeit, szervezeti felépítését, a feladat- és 

hatásköröket, működési területét, a munkavégzés rendjét stb. Az SZMSZ mellékletét képezi a 

Tűz- és munkavédelmi Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat, az Etikai Kódex és a Házirend. 

 

Szakmai program 

A Szakmai program 2018. október 31-től hatályos, a fenntartó a 29/2018. számú Társulási 

Tanácsi határozatával hagyta jóvá.  



 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Szakmai Programja részletesen 

kidolgozott, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5/A. § (1) és (2) bekezdésében előírt elemeket 

tartalmazza. Tartalmi és formai szempontból egyaránt megfelel a 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet 4/A. §-ban foglalt követelményeknek.  

 

Foglalkoztatottak munkaköri leírása 

Az erre vonatkozó megállapítások a jelentés korábbi részében találhatók. 

 

Szabályzatok 

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete alapján: 

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szabályzatai 

I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok 

1. iratkezelési szabályzat 

2. érdekképviseleti fórum működésének szabályzata 

II. Gazdasági szabályzatok 

1. számviteli szabályzat 

2. pénzkezelési szabályzat 

3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 

4. vagyonvédelmi szabályzat 

III. Műszaki ellátási szabályzatok 

1. munkavédelmi szabályzat 

2. tűzvédelmi szabályzat 

3. gépjármű használati szabályzat” 

 

Az intézmény önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely 

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

pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatait a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

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

együttműködési megállapodást az intézmény és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

között 2015.május 28-én kötötték meg [a 114/2015. Képviselő-testületi határozattal hagyták 

jóvá]. A megállapodás 5.) pont 2. bekezdése kimondja, hogy a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal a szabályzatait, számlarendjét kiegészíti az intézményre vonatkozó 

előírásokkal. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében előírt szabályzatok 

meglétét ennek figyelembevételével vizsgáltam. 



 

 

Iratkezelési Szabályzat 

Az intézmény Iratkezelési Szabályzatára vonatkozó megállapítások a jelentés korábbi részében 

olvashatók.  

 

Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 

Az intézmény pénzügyi-, gazdálkodási-, számviteli feladatai ellátó Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal rendelkezik Leltárkészítési és Leltározási Szabályzattal, továbbá 

rendelkezik a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzatával is. 

Mindkét szabályzat 2019. január 1-től hatályos, hatályuk kiterjed az ellenőrzés alá vont 

intézményre [Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd] is.  

 

Munkavédelmi Szabályzat 

Az intézmény rendelkezik Munkavédelmi Szabályzattal, amely 2014.12.01-től hatályos.  

 

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 ténye az ellenőrzött időszakban dokumentált volt. 

 

 



 

 

Tűzvédelmi Szabályzat 

Az intézmény rendelkezik Tűzvédelmi Szabályzattal, amely 2014.06.01-től hatályos.  

 

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 ténye az ellenőrzött időszakban dokumentált volt. 

 

Az intézményben a munka-, és tűzvédelmi oktatási feladatokat Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft-vel kötött 

megállapodása alapján a Blue Flame Gotthard Tűz- és Munkavédelmi Kereskedelmi, 

Szolgáltató Kft. látja el.  

 

Gépjármű használati Szabályzat 

Az intézmény rendelkezik gépjárművel [Dacia Sandero], melyet 2019.02.05-én vásároltak. Az 

intézmény Személygépkocsi használati Szabályzata a 2/2018. számú Társulási Tanácsi 

határozattal lépett hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az intézmény az alábbi dokumentumokkal rendelkezik még: 

 

Tanúsítvány 

A 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében előírtak szerint a Család- és 

Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény Tanúsítványa az ellátottak számára nyitva 

álló egyéb helyiségeiben jól látható módon kifüggesztésre került. 

 

Házirend 

Az intézmény Házirendje 2020. január 4-én kelt, amely az SZMSZ mellékletét képezi. A 

Házirend az egész intézményre vonatkozik, teljes körűen tartalmazza a szolgáltatások 

nyújtásával, kliensfogadással, az ügyfelek és a családgondozók jogaival kapcsolatos 

szabályokat, kötelezettségeket.  

 

 

4. Személyi és szakképzettségi feltételek; tárgyi 

feltételek vizsgálata 

 

4.1.Személyi és szakképzettségi feltételek 

 

Az intézmény két szakmai egysége: család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti 

szolgálat. 

 

Mindkét egység személyi és szakképzettségi feltételeit a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1., 2. 

sz. melléklete határozza meg.  

 

Család- és gyermekjóléti központ személyi feltételei: 

• intézményvezető: 1 fő 

• esetmenedzser: 2 fő (az egyik közülük az intézmény helyettes vezetője) 

• tanácsadó: 1 fő 

• szociális asszisztens: 1 fő 

• óvodai és iskolai szociális segítő: 2 fő 

• szociális diagnózis készítő esetmenedzser: 0 fő 



 

 

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser munkakör az ellenőrzött időszakban nem volt 

betöltbe. Az említett munkakör létesítésével kapcsolatos plusz státuszt az intézmény fenntartója 

2019. július 1. időponttól engedélyezte [Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 95/2019. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozatával, Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás a 14/2019. (VI.17.) számú Társulási Tanácsi határozatával]. Az 

intézményvezető a munkakör betöltésére pályázatot írt ki. Ezen pályázat 2019. június 20-án 

jelent meg magának az intézménynek és az intézmény fenntartójának a honlapján. 2019. június 

21-én pedig a kozigallas.gov.hu internetes oldalon. Mivel a pályázatra nem jelentkezett senki, 

ezért belső helyettesítéssel oldották meg a feladatok ellátását. Az ellenőrzés idején az 

intézményvezető elmondása alapján a munkakör betöltésére újabb pályázatot írnak ki. A 

pályázat az ellenőrzés idejéig még nem jelent meg. 

 

Család- és gyermekjóléti központ szakképzettségi feltételei: 

A család- és gyermekjóléti központ munkavállalói közül az egyik óvodai és iskolai szociális 

segítő munkakört betöltő személy az ellenőrzés idején még nem rendelkezett a szükséges 

szakképesítéssel. 2021. júniusában kapja meg a munkaköre ellátásához szükséges diplomáját 

(iskolai szociális munkás). 

A központ többi alkalmazottja rendelkezik az említett jogszabályban előírt végzettséggel. 

Az intézményvezető szociális szakvizsgával rendelkezik, így a 25/2017. (X.18.) EMMI 

rendelet szerinti vezetőképzésre nem kötelezett.    

 

Család- és gyermekjóléti szolgálat személyi feltételei:  

• intézményvezető: 1 fő 

• családsegítő: 4 fő (az egyik közülük a szolgálatvezető) 

 

A családsegítők közül egy fő nem rendelkezik a jogszabályban előírt szakirányú végzettséggel. 

A munkavállaló nyilatkozata alapján 2022.09. hótól kezdi meg tanulmányait, mellyel a 

szükséges szakképesítést megszerzi.  

Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 6. § (5) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának lehetősége van a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alóli 

határozott időre szóló (legfeljebb öt év) felmentés megadásához.  

 

 

 



 

 

4.2.Tárgyi feltételek 

A család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálattal egy épületben 

működik, külön szakmai egységként. 

Az intézmény a város központjához viszonylag közel, családi házas övezetben helyezkedik el. 

Az épület akadálymentesített.  

A COVID-19 vírus hatására a munkavállalók külön irodában dolgoznak. A munkavállalóknak 

az irodatechnikai eszközök (számítógép, nyomtató, fénymásoló, telefon stb.) a rendelkezésükre 

állnak, az internet-hozzáférés biztosított.  

A kliensek fogadását az erre a célra kialakított fogadó helyiségekben bonyolítják le.  

A földszinti nagy terem alkalmas a szakmai megbeszélések, értekezletek megtartására.  

Az ellátott településeken a családsegítők többnyire a polgármesteri hivatalokban kaptak helyet, 

ott tartják fogadóóráikat. A fogadóórák idejét és az elérhetőségeket minden településen 

kifüggesztették.  

 

5. Intézményi gazdálkodás vizsgálata 

 

Az intézmény gazdálkodását, a pénzügyi és szakmai felügyeletét, az irányítását a fenntartó 

végzi. Az intézmény a meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai 

alapján látja el. Az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a fenntartóval, beszámol az elvégzett 

feladatokról, jelzi a feladatellátás során kialakult problémákat, és együttműködik azok 

megoldásában.  

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője (vagy helyettese) gyakorolja a 

kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolás és az utalványozás jogát.  

A kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzésére a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportjának köztisztviselője 

jogosult.  

Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.  

 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek 

csoportja külön főkönyvi könyvelésben gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően 

elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei egymástól.  

Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik.  



 

 

 

Az intézmény 2020. évi [2020.01.01. – 2020.12.31.] bevételeit, és kiadásait az alábbi táblázat 

adatai szemléltetik: 

adatok Ft-ban 

Kiadások 2020. évi terv 
2020. évi  

módosított előirányzat 
Teljesítés 

Személyi juttatás 50 765 000 36 296 846 36 296 846 

Munkaadókat terhelő járulékok 8 803 000 6 817 324 6 817 324 

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11 402 000 5 939 479 5 912 604 

Összesen: 70 970 000 49 053 649 49 026 774 

    
Pénzmaradvány elvonás   980 427 980 427 

Felhalmozási kiadások   3 406 910 3 406 910 

Összesen: 70 970 000 53 440 986 53 414 111 

 

 

Bevételek 2020. évi terv 
2020. évi  

módosított előirányzat 
Teljesítés 

Pénzmaradvány   980 427 980 427 

Szolgáltatások ellenértéke   100 000 100 000 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 70 970 000 52 360 559 52 360 559 

Összesen: 70 970 000 53 440 986 53 440 986 

 

 

  



 

 

Megállapítások összefoglalása: 

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

fenntartói döntésekkel. A vizsgált időszakban intézkedést igénylő határozatot nem hozott a 

testület. A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézménynél az ügyiratkezelés és 

adatvédelem szabályozottsága és megvalósulása a gyakorlatban biztosított. Az intézmény 

rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal. Az intézményben az iktatás rendszere megfelelő. 

 

Az intézmény 2020. évre vonatkozó továbbképzési terve elkészült, amely a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő elemeket tartalmazza. 2020. évben 6 fő vett részt minősített 

továbbképzésen. A részvételéről az igazolásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

valamennyi ellenőrzött esetben kiállították. 2020. évben egy főnek sem kellett továbbképzési 

kötelezettségét teljesítenie.  

Az intézményben a vizsgált időszakban a nyilvántartási adatok bejelentése  a 8/2000. (VIII.4.) 

SzCsM rendelet előírásainak megfelelően megtörtént. A továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének nyilvántartó felé történő megküldését az intézmény a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő adatlapon teljesítette a vizsgált esetekben. 

 

Az intézményben a személyi anyagok áttekinthetőek, rendezettek. A közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez szükséges okmányok, igazolások a személyi 

anyagokban megtalálhatók. A vizsgált esetekben a közalkalmazotti besorolás, a jubileumi 

jutalom és a végkielégítés időtartamának megállapítása, a pótlékok és illetménynövekedések, a 

szabadságok megállapítása a jogszabályi előírások figyelembevételével történt.  

Pályázati felhívás kiírására az ellenőrzött időszakban nem került sor. A pályázat nélkül 

betölthető munkakörök helyben szokásos módon történő közzététele megtörtént. 

Az intézményben a munkába töltött idő nyilvántartására szolgáló jelenléti ív vezetése 

folyamatos. 

 

A szabályozottságot tekintve megállapítom, hogy az intézmény rendelkezik az 1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendeletben előírt dokumentumokkal, szabályzatokkal, azok tartalmi és formai 

szempontból egyaránt megfelelnek a követelményeknek. 

 



 

 

Az ellenőrzött időszakban mind a család- és gyermekjóléti központ, mind a család- és 

gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában egy-egy munkavállaló nem rendelkezett a munkaköre 

ellátásához szükséges, jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel.  

Az intézmény tárgyi feltételei megfelelőek, a családgondozók számára a kulturált munkavégzés 

feltételei biztosítottak. 

 

Az intézmény gazdálkodását, pénzügyi felügyeletét a fenntartó végzi. Az intézmény a 

meghatározott pénzügyi folyamatokat a fenntartó és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 

Hivatal költségvetési-, és pénzügyi műveletek csoportja utasításai alapján látja el. Az említett 

csoport gondoskodik az intézmény gazdasági eseményeinek főkönyvi könyvelésben történő 

elkülönítéséről. 

 

Javaslat: 

 

A témával kapcsolatos javaslattal nem élek. 

 

 

Szentgotthárd, 2021. március 19. 

 

 

        Kovács Renáta 

 belső ellenőr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tárgy: 2021. évi városrészi keret felosztásának szabályzata 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben „Civil 

szervezeteket és városrészeket támogató alap” néven pénzügyi keretet különít el a 

költségvetésében. A 2020 tavaszán kibontakozó járványhelyzet miatt a tavalyi alap és annak 

szabályzata is az adott körülményekhez igazodott, s mivel a koronavírus-járványhoz 

kapcsolódó korlátozások az előterjesztés készítésekor is érvényben vannak, az idei 

szabályzatot is a helyzethez alkalmazkodva kell elkészíteni és elfogadni.  

 

Az idei évben is rendelkezésre áll a 6.100.000,- Ft-os keret, azonban most, 2021 áprilisában 

egyelőre csupán a városrészi keret szabályozását dolgozzuk ki, azt is úgy, hogy 

rendezvényekre, programokra egyelőre nem lehet pályázni. Ennek oka, hogy jelenleg még 

nem látjuk, hogy mikortól, milyen feltételekkel és milyen körülmények között lehet majd 

rendezvényeket szervezni, így nem tudjuk meghatározni a pályázati időszakokat és a 

támogatható programok körét sem.  

A járványhelyzet azonban nem befolyásolja a beruházások, felújítások, fizikai 

munkálatok megkezdését, folytatását, így a városrészi keret tekintetében összeállítjuk a 

szabályzatot és a következő döntéshozatalra már a kérelmek is beérkezhetnek.  

 

A beruházások, felújítások, munkálatok tekintetében a városrészi önkormányzatok 

nyújthatják majd be kérelmeiket a szabályzatban foglaltak szerint (lásd: 1. számú 

melléklet).  

 

A városrészi önkormányzatoknak célszerű a városrészen működő civil szervezetekkel 

egyeztetni az éves városrészi keret (350.000,- Ft / év / városrész) felhasználásáról annak 

érdekében, hogy a lehetőségektől függően minden tervük – akár beruházás, akár rendezvény – 

megvalósulhasson.  

 

A „Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap” további kereteiről a járványhelyzet 

alakulásától függően döntünk majd. Amint lesz központi szabályozás arra vonatkozóan, hogy 

mikortól és milyen rendezvények szervezhetőek meg, a soron következő döntéshozatal / 

képviselő-testületi ülés alkalmával napirendre tűzzük a fennmaradó keretekhez kapcsolódó 

szabályzat elfogadását.  

 

Hatásvizsgálat 

 

1. Mi indokolja, miért szükséges? 

A városrészi keret hosszú évek óta részét képezi az alapnak és a költségvetésnek, a 

városrészek idén is számítanak a támogatásra, amelyből megvalósíthatnak fejlesztéseket, 

és ha a helyzet később engedi, programokat is.   



 

 

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi 

feltételek?  

Igen.  

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?  

Nem releváns. Tekintettel arra, hogy a megvalósítás során keletkezett számlák az 

Önkormányzathoz kerülnek, az Önkormányzatnak, mint támogatást nyújtónak rálátása van 

az adott összegek felhasználására. A finanszírozás ebből a nézőpontból fenntartható.  

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?  

Mint minden támogatásnál a legnagyobb kockázat, ha a támogatott céltól eltérően 

használják fel a támogatást – ezt hivatott kiküszöbölni az a hivatali / önkormányzati 

kontroll és a szerződéskötés. 

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén? 

A támogatás elmaradása esetén nem, vagy csak nehézségek árán valósulnak meg a tervezett 

tevékenységek. Mivel az előző években a támogatás nyújtását próbáltuk önkormányzati 

feladatok ellátásához is kapcsolni, így, ha a támogatások elmaradnak, ez valamilyen 

szinten az Önkormányzatot is kedvezőtlenül érintheti. 

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:  

Külön adminisztrációs feladatai az előkészítést és lebonyolítást végző civil referensnek 

vannak, majd az utalást, könyvelést végző hivatali dolgozónak. Mindez többlet erők 

bevonását nem igényli. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere elfogadja a 2021. évi városrészi keret 

felosztásának szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, valamint a 

támogatásigénylő lapot a 2. sz. melléklet szerint.  

Egyúttal felkéri a városrészi önkormányzatok vezetőit, hogy előzetesen egyeztessenek a 

városrészükön tevékenykedő civil szervezetekkel az éves keret felhasználásával kapcsolatban.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

   Szép Renáta külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, civil referens 

 

Szentgotthárd, 2021. április 15.                                                   

         Huszár Gábor 

          polgármester 

Ellenjegyezte:  

 



 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

SZABÁLYZAT  

A VÁROSRÉSZI KERET 2021. ÉVI FELOSZTÁSÁRÓL  

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi 

költségvetése Civil Szervezeteket és Városrészeket Támogató Alap (a továbbiakban: 

Alap) megjelöléssel egy olyan pénzügyi keretet tartalmaz, amelyből elsősorban 

szentgotthárdi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, valamint 

városrészek számára nyújtható támogatás. Az Alapból támogatás nyújtására csak külön 

önkormányzati döntés alapján megkötött támogatási szerződés szerint kerülhet sor. A 

támogatással a támogatottaknak el kell számolniuk. 

 

2. A járványhelyzet miatt az Alapból egyelőre kizárólag a városrészi önkormányzatok 

igényelhetnek támogatást, így jelen szabályzat kizárólag a városrészi keret (a 

továbbiakban: Keret) felosztására vonatkozik. 

 

3. A Keretet 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. Veszélyhelyzetben 

értelemszerűen az annak megfelelő szabályozás szerint kell eljárni. 

 

4. A Keret éves összege 2.450.000,- Ft, amely egyenlően oszlik meg a hét városrész között, 

minden városrész összesen 350.000,- Ft-ot igényelhet.  

 

5. További intézkedésig a Keretből a városrész közösségi, kulturális életét érintő tárgyi 

eszközök beszerzésére, fejlesztésére, beruházásokra, felújításra, a környezet 

megóvására, szépítésére, illetve a városrészen élők igényeinek megfelelő – 

kellőképpen alátámasztott – egyéb projektek kivitelezésére igényelhetnek 

támogatást a városrészi önkormányzatok.  

 

6. A városrészen megvalósuló rendezvényekre, programokra egyelőre nem nyújtható be 

támogatási kérelem. Amennyiben később az év során erre lehetőség nyílik, a 4. pontban 

meghatározott városrészi keret abban az esetben sem léphető túl, ezért a jelen szabályzat 

szerint benyújtott támogatási kérelmeket erre tekintettel kell összeállítani. 

 

7. A támogatás igénylésének menete:  

a. a megvalósítandó projektet részletező írásos kérelem és támogatásigénylő lap 

benyújtása a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal civil referenséhez, 



 

 

b. amennyiben rendelkezésre állnak, árajánlatok, egyéb információk csatolása, 

c. a benyújtás határideje: 2021. április 28. 16.00 óra. A határidőn túl benyújtott 

támogatási kérelmeket automatikusan elutasítjuk. 

 

8. A beérkezett kérelmek elbírálása 2021. április 30-a után történik meg. 

 

9. A megítélt támogatás felhasználásáról támogatási szerződést kell kötni. 

 

10. A megvalósítás során keletkezett átutalásos számláknak az alábbi névre kell szólniuk:  

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Széll K. tér 11. 

Adószám: 15833720-2-18 

 

Jelen szabályzatot a Polgármester a ……… számú határozatában fogadta el 2021. április ….-

án/én, hatályos további intézkedésig.  

 

Szentgotthárd, 2021. április ….. 

 

                 Huszár Gábor 

                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 

9970 Szentgotthárd Széll Kálmán tér 11. 

 

 

Támogatásigénylő lap 
a 2021. évi városrészi keretből 

 

 

1.) A városrész adatai: 

 

Neve:  

Székhelye:  

Képviselőjének neve:  

Kapcsolat: Tel: E-mail:  

 

2.) A támogatási kérelem tárgya, megnevezése: 

 

□ Felújítás   

□ Építés, beruházás 

□ Eszközbeszerzés 

 

A projekt megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.) A kérelemhez csatolt mellékletek: 

 

□  Írásos kérelem a Civil Alapból történő támogatás igényléséhez 

□ Költségekre vonatkozó árajánlatok másolatai 

 

4.) A program / támogatás felhasználásának tervezett időpontja: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5.) A program költségvetése: 

 

- a program tervezett összköltsége:  …………………………………… 

- az önkormányzattól kért támogatás mértéke:  …………………………………… 

- a program költségvetése részletesen: 

 

Tervezett kiadás  Tervezett bevétel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Egyéb közlendő: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentgotthárd, 2021. év …………………… hó ……… nap 

 

 

 …………………………………………… 

  kérelmező képviselőjének aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen támogatásigénylő lap mellékleteivel együtt érvényes. A kérelmek benyújtásának határideje 

2021. április 28. 16.00 óra. További információk találhatók a www.hivatal.szentgotthard.hu oldalon, 

a „Civilek és az Önkormányzat” menüpont alatt, ahol olvasható a Civil Alap felosztásáról szóló 

szabályzat is (Szabályzat a Szentgotthárd város Önkormányzata által létrehozott Civil szervezeteket 

és városrészeket támogató Alap felosztásáról).                               

http://www.hivatal.szentgotthard.hu/


 

 

Tárgy: Támogatási kérelem környezetbarát tasakok készítéséhez 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Muraba Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás a tavalyi évben elindított egy olyan 

önkéntes programot, melynek keretein belül függöny anyag felajánlásokat kaptak a régió 

lakóitól, illetve több alkalommal is közösségi varrást szerveztek. A program célja, hogy 

fenntartható, többször használatos zöldségek, gyümölcsök és pékáruk tárolására alkalmas 

tasakokat készítsenek, amelyek a lendvai és szentgotthárdi lakosok körében kerülnek 

szétosztásra, várhatóan április 22-én, a Föld napján. Ezek az egyszerű tasakok a nejlon 

zacskőkat váltják ki: a vevő viszi őket a boltba és az említett árukat ebbe kapja, nem zacskóba. 

Ennek súlya nem nagyobb a zacskóénál, tehát az esetleges súlymérést nem befolyásolja, 

sokszor felhasználható termék. 

 

Jelenleg kb. 1100 darab tasak áll rendelkezésre. A felajánlott függönyanyagok mennyiségéből 

még minimum 3000 db tasak tud elkészülni, ez azonban pusztán önkénteseken keresztül nem 

kivitelezhető. A MURABA egy helyi varrodához fordult segítségért, azonban a költségvetése 

nem teszi lehetővé a varroda munkájának önerőből történő finanszírozását. 

Erre tekintettel arra kérik az alapító tagokat, hogy 125.000,- Ft / alapító tag összeggel 

támogassák a kezdeményezést. Ez fedezné minden járulékos költségét a tároló tasakok 

elkészítésének és így kb. 4500 db (2250 / ország) tasakot  oszthatnának ki a települések lakói 

között. 

 

A nemes célra tekintettel érdemes támogatni a kezdeményezést. 

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere egyetért azzal, hogy Szentgotthárd Város 

Önkormányzata az előterjesztésben meghatározottak szerint 125.000,- Ft összeggel támogassa 

a Muraba ETT kezdeményezését bevásárláshoz használatos, könnyű (függöny) anyagból 

előállított és ingyenesen a szentgotthárdiak rendelkezésére bocsátandó bevásárló tasakok 

készítéséhez  a 2021. évi költségvetés város- és községgazdálkodásának terhére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

                dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 

                Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 



 

 

Szentgotthárd, 2021. április 14.                                                          

                                                                                                                Huszár Gábor 

                                                                                                                 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tárgy: Magyarlak község településszerkezeti tervének, helyi építési 

szabályzatának és szabályozási tervének módosítása  

ELŐTERJESZTÉS 

Magyarlak község Önkormányzata, mint szomszédos – közös közigazgatási határú – települést, 

arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy településszerkezeti tervének, helyi építési 

szabályzatának és szabályozási tervének módosításába kezdett, mely kapcsán  

Önkormányzatunk véleményét és arra vonatkozó nyilatkozatát kéri, hogy az  Önkormányzat az 

eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni. (megkeresés: 1.sz. melléklet)  

A dokumentáció elérhető:  

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/Magyarlak_TE_mod1_20210305.pdf 

A tervezett módosítás két, jelenleg beépítésre nem szánt – mezőgazdasági területen 

elhelyezkedő  telek falusias lakóterületi átminősítésére irányul.  

A tervezett módosítás megvalósításának Szentgotthárd szempontjából nincs akadálya.    

A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint az Önkormányzat kinyilváníthatja, ha a 

véleményezési eljárásban nem kíván venni. Ebben az esteben a magyarlaki Önkormányzat 

részéről az ügyben több megkeresés nem fog érkezni.  

 

Határozati javaslat: 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre 

tekintettel Szentgotthárd város polgármestere a Magyarlak Község településszerkezeti 

tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Modulor Tervező és Mérnöki 

Szaktanácsadó Kft. által 2021. márciusában készített dokumentációja szerinti módosítása 

kapcsán kifogást nem emel, a véleményezési eljárás további szakaszaiban nem kíván részt 

venni.   

 

Határidő: közlésre azonnal 

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

Szentgotthárd, 2021. április 12. 

 

                       
                                                                                               Doncsecz András 

                       városüzemeltetési vezető 

Ellenjegyezte: 

Dr. Dancsecs Zsolt 

jegyző 

 

http://archiv.szentgotthard.hu/!test/Magyarlak_TE_mod1_20210305.pdf


 

 

1.sz. melléklet  

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


