Vas Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály
Iktatószám: VAS-ÁHI/8-13/2020.
Ügyintéző:
Telefonszám: 94/520-585
Tárgy: 2020. évi igénylésben szereplő mutatószámok módosítása
A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)
(a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó
támogatásai igénylése évközi módosításának megalapozottságát ellenőrizte.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi
HATÁROZATOT
hozom:
Az Igazgatóság által a fenti tárgyban lefolytatott hatósági ellenőrzés eredményeként az
Önkormányzatnak – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. b)
pontja szerinti – következő előirányzat módosítási időpontban igénylését az alábbi
jogcímek tekintetében módosítania szükséges:
Az Igazgatóság felülvizsgálatának megállapításai:
Sorszám

Jogcím 2020. évi Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés)
Kvtv. mellékéve
let

szám

1.

2020.

2.

II.4.a
(1)

2.

2020.

2.

II.4.a
(2)

megnevezés
Kiegészítő támogatás a pedagógusok
és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből
adódó többletkiadásokhoz – Óvoda
napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc
órát – Pedagógusok, akik a minősítést
2019. január 1-jéig történő átsorolással
szerezték meg – alapfokozatú
végzettségű – pedagógus II.
kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása
Kiegészítő támogatás a pedagógusok
és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből
adódó többletkiadásokhoz – Óvoda
napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc
órát – Pedagógusok, akik a minősítést
2019. január 1-jéig történő átsorolással
szerezték meg – alapfokozatú
végzettségű – mesterpedagógus
kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása

Az
Igazgatóság
Önkormányzat által helyesáltal jelzett
nek tartott
mutatószám mutatószám
(fő)
(fő)

Eltérés
(+/-)
(fő)

60,1

59,8

-0,3

11,4

9,1

-2,3
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Sorszám

Jogcím 2020. évi Kvtv. szerinti hivatkozás és megnevezés)
Kvtv. mellékéve
let

szám

3.

2020.

2.

II.4.a
(3)

4.

2020.

2.

II.4.a
(4)

5.

2020.

2.

II.4.b
(1)

6.

2020.

2.

II.4.b
(2)

megnevezés
Kiegészítő támogatás a pedagógusok
és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből
adódó többletkiadásokhoz – Óvoda
napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc
órát – Pedagógusok, akik a minősítést
2019. január 1-jéig történő átsorolással
szerezték meg - mesterfokozatú
végzettségű pedagógusok- pedagógus
II. kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása
Kiegészítő támogatás a pedagógusok
és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből
adódó többletkiadásokhoz – Óvoda
napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc
órát – Pedagógusok, akik a minősítést
2019. január 1-jéig történő átsorolással
szerezték meg - mesterfokozatú
végzettségű pedagógusokmesterpedagógus kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása
Kiegészítő támogatás a pedagógusok
és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből
adódó többletkiadásokhoz – Óvoda
napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc
órát – Pedagógusok, akik a minősítést
2020. január 1-jéig történő átsorolással
szerezték meg – alapfokozatú
végzettségű – pedagógus II.
kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása
Kiegészítő támogatás a pedagógusok
és a pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők minősítéséből
adódó többletkiadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a
nyolc órát – Pedagógusok, akik a
minősítést 2020. január 1-jéig történő
átsorolással szerezték meg –
alapfokozatú végzettségű –
mesterpedagógus kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása

Az
Igazgatóság
Önkormányzat által helyesáltal jelzett
nek tartott
mutatószám mutatószám
(fő)
(fő)

Eltérés
(+/-)
(fő)

0,0

2,0

+2,0

0,0

1,0

+1,0

4,1

4,1

0,0

4,0

4,0

0,0

Amennyiben az Önkormányzat nem tesz eleget jelen határozatban foglalt módosítási
kötelezettségének, úgy a Magyar Államkincstár jogosult a határozatban meghatározott
mutatószámok átvezetésére.
Jelen döntés a közlésével véglegessé válik.
A határozattal szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye.
A határozat ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított
15 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (9021 Győr, Szent István út 5.)
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címezve a Magyar Államkincstár MAKPER Hivatali Kapujának (KRID: 434024334)
megcímzésével a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott
Ügyintézési Felületen – Közigazgatás, Jog menü / Kérelem benyújtása almenü – megtalálható
„ÖKÉR - Helyi önkormányzatok által a központi költségvetésből igénybevett támogatásokat
érintő visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséggel kapcsolatos keresetlevelek,
fellebbezések” elnevezésű űrlap igénybevételével lehet benyújtani.
A kereset benyújtása az Önkormányzat személyes illetékmentessége folytán illetékmentes.
Az eljárás során egyéb költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. § (1)
bekezdése értelmében az Önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatásokat (a továbbiakban: támogatás) a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) útján igényli, azok módosítását a Kincstár útján kezdeményezi,
azokról a Kincstár útján mond le, és az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges
adatszolgáltatást a Kincstár útján teljesíti.
Az Áht. 57. § (2) bekezdése alapján a Kincstár a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve
helyszíni ellenőrzés során ellenőrzi a támogatások igénylésének és módosításának
megalapozottságát. Az ellenőrzést a Kincstár területileg illetékes megyei igazgatóságai
folytatják le.
Ha a Kincstár az igénylésben meghatározott mutatószámot megalapozatlannak tartja, az Áht.
57. § (3) bekezdése szerinti hivatalból megindított eljárás keretében kötelezi a helyi
önkormányzatot, hogy a mutatószámon a kincstár által meghatározott változtatásokat a soron
következő mutatószám módosításkor vezesse át. Nem kell határozatot hozni, ha a helyi
önkormányzat a kincstár álláspontját alátámasztó bizonyítékok ismertetése során az eltérés
jogszerűségét igazolja.
Az Igazgatóság az Áht. 57. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai 2020. évi igénylése évközi
módosítása megalapozottságát a rendelkező részben részletezett jogcímek esetében – az Áht.
57. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta,
melynek során felülvizsgálatot végzett.
Az Igazgatóság a felülvizsgálatról 2020. augusztus 28-án, VAS-ÁHI/8-8/2020. számon
jegyzőkönyvet bocsátott ki, melyet az Önkormányzat 2020. augusztus 28-án vett át. Az
Önkormányzat a jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételt nem tett.
A jegyzőkönyvben megállapított eltérések alapján az Igazgatóság az Áht. 57. § (3) bekezdése
szerinti eljárást 2020. szeptember 8-án hivatalból megindította és erről az Önkormányzatot a
VAS-ÁHI/8-11/2020. számú, 2020. szeptember 8-án kelt végzésben értesítette.
A hatósági ellenőrzés jogcímenkénti megállapításai
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. 4. pont
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési
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eljárás során 2020. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú
besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott
felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai,
bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2019. december 1-je és 2020. november 30-a között
ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők
időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a következők
szerint:
- a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok, felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők és segítők után, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással
szerezték meg,
- a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok, felsőfokú
végzettségű kisgyermeknevelők és segítők után, akik a minősítést 2020. január 1-jei
átsorolással szerezték meg.
A támogatás felhasználható a 2019. december havi bérek 2020. januárban történő
kifizetésére is.
A minősítést elnyert pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők
fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása
alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott
intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert és átsorolt pedagógusok,
felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők számával nem egyeznek meg, azok
önkormányzat általi módosítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti értesítőben meghatározott
módon és határnapig kerülhet sor.
Az Önkormányzat az Ebr42 rendszerben a 2020. évi májusi mutatószám felmérés Kiegészítő
támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímemre vonatkozóan (Óvoda napi
nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát), az alábbiak szerint igényelt támogatást:
Pedagógusok, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg
- alapfokozatú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok: 60,1 fő
- alapfokozatú végzettségű, mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok: 11,4 fő
Pedagógusok, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg
- alapfokozatú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt: 4,1 fő
- alapfokozatú végzettségű – mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok: 4,0 fő
Az Igazgatóság által a KIR személyi nyilvántartásból lekérdezett bejelentett alkalmazottak
jegyzéke szerint a májusi felmérés időpontjában a szombathelyi 18 óvodában és az Egyesített
Bölcsődei Intézményben (továbbiakban Intézmények) 77,3 fő került Pedagógus II. és
mesterpedagógus kategóriában feltüntetésre.
Az Igazgatóság a tényleges mutatószám megállapítása érdekében a VAS-ÁHI/8-2/2020.
számú, 2020. július 2-ai keltezésű és a VAS-ÁHI/8-5/2020. számú, 2020. július 31-ei
keltezésű kiegészítő információt kérő levelekben adatszolgáltatásra hívta fel az
Önkormányzatot, amelyet az Önkormányzat 2020. július 2-án és 2020. július 31-én átvett. Az
adatszolgáltatásnak az Önkormányzat 2020. július 8-án és 2020. augusztus 5-én beérkezett
dokumentumok beküldésével eleget tett.
Az Önkormányzat által beküldött dokumentumok alapján megállapítható, hogy az
Intézmények óvodapedagógusai rendelkeznek a minősítést megalapozó alapfokozatú
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(főiskolai) és mesterfokozatú (egyetemi) diplomákkal, szakvizsgákkal. Az Intézmények
átsorolásai minden dolgozó esetében megtörténtek.
Az Önkormányzat által megküldött, vizsgált dokumentumok alapján – a végzettségről szóló
okmányokat, a minősítési eljárásban kiadott tanúsítványokat és a kinevezésekben/kinevezés
módosításokban szereplő besorolás adatokat figyelembe véve – az Igazgatóság a következők
szerint állapította meg a támogatás alapját képező ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok
számát. A pedagógusok adataira vonatkozó részletes információkat a VAS-ÁHI/8-8/2020.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.
2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda
napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
I. Pedagógusok, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg
I. 1. Alapfokozatú végzettségű pedagógusok
II. 4.a (1) pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
SZOMBATHELYI ARÉNA ÓVODA
3 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
További 1 fő (H.É.) 2019. október 1-től 2020. január 31-ig, nyugdíjba vonulásáig, felmentési
idejét töltötte, figyelembe vehető 2019. december 1-től 2020. január 31-ig 62 napra, számított
létszáma: 62/366= 0,17 ≈ 0,2 fő.
SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA
5 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI BENCZÚR GYULA UTCAI ÓVODA
3 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI DONÁSZY MAGDA ÓVODA
5 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI GAZDAG ERZSI ÓVODA
6 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
További 1 fő (Dr. H.T.J-né) egy betegsége miatt távollévő pedagógus helyett határozott időre
került felvételre, 2020. április 17-én kelt kinevezés módosítása alapján a határozott idejű
foglalkoztatása 2020. augusztus 27-ig tart. 2019. december 1. és 2020. augusztus 27. között
271 napra figyelembe vehető számított létszáma: 271/366 = 0,74 ≈ 0,7 fő.
SZOMBATHELYI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
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SZOMBATHELYI JÁTÉKSZIGET ÓVODA
3 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCAI ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
További 1 fő pedagógus (K-né Sz.N.) jogviszonya 2019. szeptember 1-től áthelyezéséig,
2020. május 31-ig tartott az intézményben. Figyelembe vehető létszáma 2019. december 1-től
2020. május 31-ig 183 napra, 183/366 = 0,5 fő.
További 1 fő pedagógus (B. J.) közalkalmazotti jogviszonya 2020. április 22. napján
megszűnt. Felmentési ideje 2019. augusztus 24-től 2020. április 22-ig tartott, a munkavégzés
alól 2019. december 23-tól mentesítették. Figyelembe vehető ideje 2019. december 1. és
2020. április 22. között 144 nap. Figyelembe vehető számított létszáma: 144/366= 0,39 ≈
0,4 fő.
SZOMBATHELYI MARGARÉTA ÓVODA
2 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
További 1 fő pedagógus (P. P.Zs.) mesterpedagógus pedagógus besorolási fokozatra irányuló,
2019. évi általános minősítési eljárásban vett részt, OH-MES/26/2020 számú Tanúsítványa
szerint a mesterpedagógus fokozatba lépett 2020. január elsejével. Pedagógus II. fokozatra
vonatkozóan figyelembe vehető ideje 2019. december 1-től 2019. december 31-ig tart.
Figyelembe vehető számított létszáma: 31/366= 0,08 fő ≈ 0,1 fő.
SZOMBATHELYI MAROS ÓVODA
2 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
További 1 fő pedagógus (L-né U.K.) mesterpedagógus besorolási fokozatra irányuló, 2019.
évi általános minősítési eljárásban vett részt, OH-MES/1079/2019. számú Tanúsítványa
szerint mesterpedagógus fokozatba lépett 2020. január elsejével. Pedagógus II. fokozatra
vonatkozóan figyelembe vehető ideje 2019. december 1-től 2019. december 31-ig tart.
Figyelembe vehető számított létszáma: 31/366= 0,08 fő ≈ 0,1 fő.
SZOMBATHELYI MESEVÁR ÓVODA
4 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI MOCORGÓ ÓVODA
5 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
További 1 fő pedagógus (T. H.) 2020. május 11. napjától került kinevezésre az intézményben,
figyelembe vehető napjainak száma 2020. május 11-től 2020. november 30-ig 204 nap.
Figyelembe vehető számított létszáma: 204/366= 0,56 ≈ 0,6 fő.
SZOMBATHELYI NAPSUGÁR ÓVODA
5 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI PIPITÉR ÓVODA
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4 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA
G-né D.G. mesterpedagógus besorolási fokozatra irányuló, 2019. évi általános minősítési
eljárásban vett részt, OH-MES/680/2020. számú Tanúsítványa szerint a mesterpedagógus
fokozatba lépett 2020. január elsejével. A pedagógus II. fokozatra vonatkozóan figyelembe
vehető ideje 2019. december 1-től 2019. december 31-ig tart. Figyelembe vehető számított
létszáma: 31/366= 0,08 fő ≈ 0,1 fő.
SZOMBATHELYI SZŰRCSAPÓ ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
További 1 fő pedagógus (J. L-né) mesterpedagógus besorolási fokozatra irányuló, 2019. évi
általános minősítési eljárásban vett részt, OH-MES/589/2020. számú Tanúsítványa szerint
mesterpedagógus fokozatba lépett 2020. január elsejével. Pedagógus II. fokozatra
vonatkozóan figyelembe vehető ideje 2019. december 1-től 2019. december 31-ig tart.
Figyelembe vehető számított létszáma: 31/366= 0,08 fő ≈ 0,1 fő.
SZOMBATHELYI VADVIRÁG ÓVODA
3 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR ÓVODA
3 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
Összesen a 2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. 4.a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok és
a
pedagógus
szakképzettséggel
rendelkező
segítők
minősítéséből
adódó
többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - Pedagógusok,
akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg - Alapfokozatú
végzettségű pedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok jogcímen
59,8 fő mutatószámra igényelhető támogatás.
II. 4.a (2) mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok
SZOMBATHELYI ARÉNA ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI BENCZÚR GYULA UTCAI ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI DONÁSZY MAGDA ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI GAZDAG ERZSI ÓVODA
2 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
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További 1 fő pedagógus (A-né M. Zs.) 2019. december 1-től a 2020. április 26-ig tartó
keresőképtelenségének ideje alatt – tartós távolléte miatti tényleges foglalkoztatás
hiányában – napjai nem vehetők figyelembe a mutatószám számítás során. 2020. április 27től 2020. augusztus 27-ig fizetett szabadságának idejére, továbbá a felmentési idejéből a 2020.
augusztus 28-tól 2020. november 30-ig tartó időszakra beszámítható napjainak száma
218 nap. Figyelembe vehető számított létszáma: 218/366 ≈ 0,6 fő.
SZOMBATHELYI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI JÁTÉKSZIGET ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCAI ÓVODA
1 fő pedagógus (H. E.L-né) közalkalmazotti munkaviszonya 2020. május 25-ével,
nyugdíjazásával megszűnt, a felmentési ideje 2019. szeptember 27-től 2020. május 25-éig
tartott, a munkavégzés alól 2020. január 13-tól került felmentésre. Figyelembe vehető napjai
száma 2019. december 1. és 2020. május 25. közötti időszakra 177 nap. Figyelembe vehető
számított létszáma 177/366=0,48 ≈ 0,5 fő.
SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
Összesen a 2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. 4.a (2) Kiegészítő támogatás a pedagógusok és
a
pedagógus
szakképzettséggel
rendelkező
segítők
minősítéséből
adódó
többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - Pedagógusok,
akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg - Alapfokozatú
végzettségű pedagógusok - mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő
támogatása esetében 9,1 fő mutatószámra igényelhető támogatás.
I. 2. Mesterfokozatú végzettségű pedagógusok
II. 4.a (3) pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
SZOMBATHELYI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY
1 fő pedagógus (S. B.L.) 2017. január 20-án kelt Oklevele alapján okleveles játék-és
szabadidő-szervező tanári végzettséget szerzett. 2017. február 1-től átsorolásra került, „a
pedagógus I. főiskolai végzettség (alapfokozat) 2 fizetési/képzettségi osztály 09 fizetési
fokozatából, pedagógus I., egyetemi végzettség (mesterfokozat) 2 fizetési/képzettségi osztály
09 fizetési fokozatba.” TKHF/1-2852/2019. számon az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és
Köznevelési Hatóság Főosztály tájékoztatta az intézményt, hogy S. B.L. 2018. évben sikeres
minősítő vizsgát tett. Ennek alapján az intézmény 2019. január 1-től „pedagógus II, egyetemi
végzettség” kategóriába átsorolta. A rendelkezésre álló információk szerint 2020. január 1. és
2020. november 30. között teljes időszakra 1 főként figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA
1 fő pedagógus (Ő. M.) 154/2015. számú és 2015. január 23-án kelt oklevele alapján a
Nyugat-magyarországi Egyetemen, tanári mesterképzési szakon okleveles pedagógiatanár és
okleveles játék- és szabadidő-szervező tanári végzettséget szerzett. OH-PEDII/2282/2015.
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számú Tanúsítványa alapján 2019. január 1-től átsorolásra került pedagógus II. kategóriába. A
rendelkezésre álló információk szerint 2020. január 1. és 2020. november 30. között teljes
időszakra 1 főként figyelembe vehető.
Összesen a 2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. 4.a (3) Kiegészítő támogatás a pedagógusok és
a
pedagógus
szakképzettséggel
rendelkező
segítők
minősítéséből
adódó
többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - Pedagógusok,
akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg Mesterfokozatú végzettségű pedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása esetében 2,0 fő mutatószámra igényelhető
támogatás.
II. 4.a (4) mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
SZOMBATHELYI VADVIRÁG ÓVODA
1 fő pedagógus (H. I-né) a Nyugat-magyarországi Egyetem tanári mesterképzési szakán
FI21120 számú, 2014. január 16-án kelt okleveles pedagógia, játék és szabadidő-szervező
tanári diplomát szerzett. 2017. évben az OH-MES/7/2018. sorszámú Tanúsítvány szerint az
általános minősítési eljárás során mesterpedagógus fokozatba léphetett. 2019. január 1-jével
mesterpedagógus fokozat 09 fizetési kategóriába került. A rendelkezésre álló információk
szerint 2020. január 1. és 2020. november 30. között teljes időszakra 1 főként figyelembe
vehető.
Összesen a 2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. 4.a (4) Kiegészítő támogatás a pedagógusok és
a
pedagógus
szakképzettséggel
rendelkező
segítők
minősítéséből
adódó
többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - Pedagógusok,
akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg Mesterfokozatú végzettségű pedagógusok - mesterpedagógus kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása esetében 1,0 fő mutatószámra igényelhető
támogatás.
II. Pedagógusok, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással nyerték el
II. 1. Alapfokozatú végzettségű pedagógusok
II. 4.b (1) pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása SZOMBATHELYI BENCZÚR GYULA UTCAI ÓVODA
2 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCAI ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI MOCORGÓ ÓVODA
1 fő pedagógus (R. A.Sz.) OH-PEDII/8810/2019. számú Tanúsítványa alapján 2020. január 1től pedagógus II. fokozatot szerzett, munkaviszonya 2020. január 31-én megszűnt, így 31
napra vehető figyelembe. Figyelembe vehető számított létszáma: 31/335=0,09 ≈ 0,1 fő.
SZOMBATHELYI PIPITÉR ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
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Összesen a 2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. 4.b (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok és
a
pedagógus
szakképzettséggel
rendelkező
segítők
minősítéséből
adódó
többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - Pedagógusok,
akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással nyerték el - Alapfokozatú végzettségű
pedagógusok - Alapfokozatú végzettségű pedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása esetében 4,1 fő mutatószámra igényelhető
támogatás.
II. 4.b (2) mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
SZOMBATHELYI MARGARÉTA ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI MAROS ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
SZOMBATHELYI SZŰRCSAPÓ ÓVODA
1 fő pedagógus a 2019. december 1. és 2020. november 30. közötti teljes időszakra
figyelembe vehető.
Összesen a 2020. évi Kvtv. 2. melléklet II. 4.b (2) Kiegészítő támogatás a pedagógusok és
a
pedagógus
szakképzettséggel
rendelkező
segítők
minősítéséből
adódó
többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - Pedagógusok,
akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással nyerték el - Alapfokozatú végzettségű
pedagógusok - mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
esetében 4,0 fő mutatószámra igényelhető támogatás.
Az Áht. 57. §-a szerint:
(1) A helyi önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatásokat (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a kincstár útján
igényli, azok módosítását a kincstár útján kezdeményezi, azokról a kincstár útján mond le, és
az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges adatszolgáltatást a kincstár útján
teljesíti.
(2) A kincstár a rendelkezésére álló adatok alapján, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzi
a támogatások igénylésének és módosításának megalapozottságát.
(3) Ha a kincstár az igénylésben meghatározott mutatószámot megalapozatlannak tartja,
hivatalból megindított eljárás keretében kötelezi a helyi önkormányzatot, hogy a
mutatószámon a kincstár által meghatározott változtatásokat a soron következő mutatószám
módosításkor vezesse át. Nem kell határozatot hozni, ha a helyi önkormányzat a kincstár
álláspontját alátámasztó bizonyítékok ismertetése során az eltérés jogszerűségét igazolja.
(4) Ha a helyi önkormányzat a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a kincstár jogosult
az általa meghatározott mutatószámok átvezetésére.
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Mindezek alapján az Igazgatóság a 2020. évi Kvtv. 2. számú melléklet II. 4. pont
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a
nyolc órát jogcím igénylésben szerepeltethető mutatószámait az alábbiak szerint
állapítja meg:
-

Pedagógusok, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték
meg - Alapfokozatú végzettségű pedagógusok - pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása jogcím igényelhető mutatószámát 59,8 főben
határozza meg az igénylésben szereplő 60,1 fő helyett, eltérés -0,3 fő,

-

Pedagógusok, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték
meg – Alapfokozatú végzettségű pedagógusok – Mesterpedagógus kategóriába
sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása jogcím igényelhető mutatószámát
9,1 főben határozza meg az igénylésben szereplő 11,4 fő helyett, eltérés -2,3 fő.

-

Pedagógusok, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték
meg – Mesterfokozatú végzettségű pedagógusok - pedagógus II. kategóriába
sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása jogcím igényelhető mutatószámát
2,0 főben határozza meg az igénylésben szereplő 0,0 fő helyett, eltérés +2,0 fő,

-

Pedagógusok, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték
meg – Mesterfokozatú végzettségű pedagógusok – Mesterpedagógus kategóriába
sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása jogcím igényelhető mutatószámát
1,0 főben határozza meg az igénylésben szereplő 0 fő helyett, eltérés +1,0 fő.

-

Pedagógusok, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték
meg – Alapfokozatú végzettségű – pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása jogcím igényelhető mutatószámát 4,1 főben határozza meg
az igénylésben szereplő 4,1 fővel egyezően.

-

Pedagógusok, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték
meg – Alapfokozatú végzettségű – Mesterpedagógus kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása jogcím igényelhető mutatószámát 4,0 főben
határozza meg az igénylésben szerepeltethető 4,0 fővel egyezően.

Az Áht. 57. § (3) bekezdése alapján – a felülvizsgálat megállapításai figyelembe vételével –
ha az Igazgatóság a vizsgált mutatószámokat megalapozatlannak tartja hivatalból megindított
eljárás keretében kötelezi az Önkormányzatot, hogy a soron következő módosítás során a
mutatószámokat jelen határozatban foglaltaknak megfelelően vezesse át.
A soron következő módosítás időpontja 2020. október 5., mely határnap eredménytelen
elteltét követően az Igazgatóság az Áht. 57. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
gondoskodik a mutatószámok átvezetéséről, mely intézkedéssel szemben az Áht. 57. § (6)
bekezdése értelmében azonnali jogvédelemnek nincs helye.
A határozat ellen közigazgatási per indítható. A kereset az elektronikus ügyintézés és bizalmi
szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §
(1) bekezdés ac) pontja alapján csak elektronikus úton nyújtható be.
Jelen eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján
illetékmentes.
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A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 77. § (1)
bekezdése alapján a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének
kérelmére, illetve, ha a bíróság szükségesnek tartja tárgyalás tartására kerül sor.
Az Igazgatóság hatáskörét az Áht. 57. §-a, valamint a Magyar Államkincstárról szóló
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdése
alapozza meg, illetékessége a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésén, és 1. sz. mellékletén alapul.
Jelen határozat az Áht. 57. §-án, az Ávr. 105-107. §-án, a 2020. évi Kvtv.-n, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80-81., 85. és
132. §-án, valamint a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken alapul.
A határozatom elleni jogorvoslati lehetőséget Ákr. 114. §-a és 116. § (1) bekezdése, az Áht.
57. § (7) bekezdése és a Kp. 37. § (1) bekezdése biztosítja.
A jogorvoslat elektronikus előterjesztésének kötelezettsége az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésén
alapul.
Kelt: Szombathelyen, az elektronikus aláírás szerint
igazgató nevében és megbízásából:
osztályvezető
Melléklet: Készült: elektronikus dokumentumként
Kapják: Önkormányzat, elektronikus úton – Hivatali Kapu igénybevételével
Irattár, nyomtatásban

