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Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2012. június 05. 
napján megtartott, 17.30. órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén Miháld 
és Pat Községek Körjegyzősége Tanácstermében (8825 Miháld, Fő út 2.)  
 
Jelen vannak: Gerő Sándor polgármester, Vig Zsolt alpolgármester,  
Gergely Norbert és Lukács Imre helyi önkormányzati  képviselők.  
 
Távol van: Márfi Szilárd helyi önkormányzati képviselő. 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Szegedi Bernadett körjegyző. 
 
Lakosság részéről megjelent: 0 fő. 
 
Gerő Sándor polgármester:  Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, hiszen azon a határozatképességhez szükséges 
létszámban - 4 fővel - a képviselő-testület megjelent. Elmondja, hogy az ülés 
összehívása a  szervezeti és működési szabályzat  szerint történt. A 
jegyzőkönyv hitelesítők személyére javaslatot tesz. Felkéri Gergely Norbert és 
Lukács Imre képviselő urakat a jegyzőkönyv hitelesítésére.  
 
Az érintettek nyilatkoznak, hogy a jelölést elfogadják.  
 
Így a  képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag Gergely 
Norbert és Lukács Imre képviselő urakat jelen jegyzőkönyv 
hitelesítésére kijelölték. 
 
Gerő Sándor polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontok 
elfogadására.  
 
Majd ezt követően a  képviselő-testület határozathozatal nélkül a 
javaslatnak megfelelően – egyhangúlag - a  következő napirendet 
alkotta: 
  
 
 
N A P I R E N D: 
 
1./ a. Nagyrécse, Nagybakónak,  Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg, Zalaújlak, 
Miháld, Pat Községi Önkormányzatok Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása Társulási Megállapodása  módosításának megtárgyalása és 
jóváhagyása  
Előadó: Gerő Sándor polgármester, Szegedi Bernadett körjegyző 
 
1./b. A  Körzeti Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda Nagyrécse 
nevű közös fenntartású közoktatási intézmény Módosító Okiratának, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 
megtárgyalása és jóváhagyása 
Előadó: Gerő Sándor polgármester, Szegedi Bernadett körjegyző 
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2./ Javaslat az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési 
tényállásainak hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: Szegedi Bernadett körjegyző  
 
3./A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az 
önkormányzat 2011. évi gyámügyi tevékenységéről beszámoló 
Előadó: Szegedi Bernadett körjegyző 
 
4./ a./Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 
IX sz. módosítása 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
b./ CÉDE pályázat keretében beszerzett eszközök tulajdonjogának 
térítésmentes átruházása az önkormányzatok számára 
Előadó: Gerő Sándor polgármester 
 
 
 
1./Nagyrécse, Nagybakónak,  Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg, 
Zalaújlak, Miháld, Pat Községi Önkormányzatok Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodása  
módosításának megtárgyalása és jóváhagyása  
 
Gerő Sándor polgármester: A napirend tárgyalása előtt ismerteti a szülői 
kérelmet, amely a 3 fő elsős tanuló helyben való oktatására irányul osztott 
csoportban. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Május 22.-én volt testületi ülés, de sajnos 
arra nem érkeztek meg Nagyrécséről az előterjesztések, nem tudtuk 
tárgyalni. Ugyanakkor a nagyrécsei jegyző kérte május 31.-éig való 
elfogadást. A falunap és a pünkösdi ünnepek miatt a májusi utolsó hete 
rengeteg más munkával telt, a polgármesternek ezer tennivalója volt,  közben 
Pestre is kellett mennie. Neki előtte és utána is ellenőrzései voltak, a 
pünkösd utáni héten az emberek mind jöttek helyszíni ellenőrzést kérni, két 
nap kint volt egész nap a faluban, kedden és szerdán, nem is találkozott a 
polgármesterrel, csütörtökön Egerszegre kellett mennie, pénteken meg Paton 
tárgyaltak a Vízművel, és vége is lett a hétnek. De a nagyrécsei jegyzőnek 
jelezte, hogy az átszervezési döntésnek kell megszületni május 31.-éig, a 
nyári hónapok rendelkezésre állnak a döntés végrehajtására, a társulási 
megállapodás, és az alapító okiratok még csak szeptember elsejével lépnek 
hatályba.  Sajnos a szakértő nem fejtette ki részletesen az aránytalan teher 
viselését, csak annyit, mivel kedvezőbb megoldás nem mutatkozik a 
gyermekek utaztatására, és az önkormányzat fizeti az utazási bérletek árát, 
így a szülőnek az átszervezés nem jár aránytalan teherrel. Meg kell vizsgálni, 
hogy az önkormányzat fel tudja-e vállalni egy részmunkaidős pedagógus 
foglalkoztatását. A kézség tantárgyak már régen összevont órák keretében 
vannak megtartva, a magyar és a matematika oktatását kell megoldani. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Nehéz a probléma megoldása, a kérelmező joggal 
tartja soknak a 6-7 évesek napi 10 óra távollétét, a 3. –osok szülei pedig nem 
fogadják el az összevont osztályban való oktatását az elsősökkel. 
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Szegedi Bernadett körjegyző: Mivel 3 elsőssel nem lehet osztályt indítani, 
szükségszerű az összevonás, de a részmunkaidős pedagógus külön 
foglalkozik az első osztályos gyermekek felkészítésével. 
 
Gergely Norbert képviselő: Az összevonás szakmai kérdés, ezt a testület 
nem tudja megítélni, hogy jó lesz-e vagy sem, de régen is utaztak a gyerekek, 
a pati gyerekek fognak a legtöbbet utazni, a sandi gyerekek szinte kiesnek. 
 
Gerő Sándor polgármester: Így van, ez szakmai kérdés, nekünk azt kell 
megoldanunk, hogy az oktatás a továbbiakban is megfelelő színvonalon 
folyjon és a kis első osztályosok érdekei is érvényesüljenek. Beszél a 
kérelmezővel, aki egyben tanító, és jelenleg gyes-en van, hogy egy évig 
elvállalná-e a részmunkaidős pedagógusi állás betöltését. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Január 1.-jétől az állam veszi át az iskolák 
szakmai irányítását, a pedagógusok bér-és járulékai fizetésének terhe 
mellett, az önkormányzati épületek fenntartása, karbantartása az 
önkormányzatok feladata marad a továbbiakban is. Szakmailag el tudjuk 
fogadtatni a részmunkaidős pedagógus foglalkoztatását a jövőben is, hiszen 
az igazgató a kézség tantárgyak összevonása miatt túlóra pótlékot akar 
fizetni a pedagógusoknak. Ha az állam átvállalja a személyi béreket, akkor 
erre a 4 hónapra kell megfinanszírozni a részmunkaidős pedagógus bérét, és 
még most van döntési kompetenciánk, január elsejétől már ezt nem tudjuk 
eldönteni. 
 
Gerő Sándor polgármester: Látnunk kell a költségvetést is, egyeztet az 
igazgatóval még, holnapra választ ad az érintett pedagógus is. Most ebben 
nem tudunk dönteni, egészen biztos. 
 
Lukács Imre képviselő: Valamit kell az önkormányzatnak majd tennie, 
valaminek történnie kell februárig, mert az sem lehetséges, hogy ezt az 
önkormányzat 4 évig bevállalja. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Nem is kell, mert a béreket az  állam átveszi 
januártól. 
 
Gergely Norbert képviselő: Egy bejáratott dolog más megítélés alá esik. 
 
Gerő Sándor polgármester: Hogy haladjunk, megkérdezi, hogy a kiküldött 
anyaggal kapcsolatosan kinek van észrevétele? 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Ő azon aggodalmát már kifejezte a 
kormányhivatalnak, egyeztetett a nagyrécsei körjegyzővel is, hogy a társulási 
törvény 8.§ (4)bekezdés b.) pontjában  foglalt kritériumot nem tartalmazza a 
megállapodás-tervezete, hogy a közös hatáskörrel rendelkező szervet ki kell 
jelölni, meg kell nevezni a megállapodásban. Ennek megvannak a garanciái, 
felsorolja a törvény, hogy mihez kötelező a társult képviselő-testületek 
véleményét kikérni, mely kérdésekben kötelező a teljes egyetértés. Ha jóvá is 
hagyjuk így a megállapodást, hogy tudjuk, mely kérdéseket nem tartalmazza 
kötelezően a dokumentum, a kormányhivatal észrevételezni fogja, és 
korrigálnunk kell. Ha már társulást hozunk létre, akkor bizonyos döntések 
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meghozatala előtt véleményt kérnek, vagy egyetértési jogot, és a gesztor 
település dönt, annak a sok utazgatásnak nincs értelme, hogy minden 
eldöntendő kérdésben a testületek együttesen döntsenek Nagyrécsén. Ezért 
született meg az a javaslat, hogy akkor egy helyen legyen az intézmények, 
hogy ne kelljen annyi fele futnia a testületnek. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Tényleg, mi lesz akkor az óvodával? 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Az átszervezésről szóló határozatban ezen 
pontot hatályon kívül kell helyezni, hogy az átszervezés ezt a kérdést nem 
érinti, meg már bele is fordultunk a nyárba, nem is lehet végrehajtani. Itt 
jogértelmezési probléma volt, nem kilépni szándékoztunk a társulásból, 
hanem intézményt szerettünk volna átszervezni. Ugyanakkor Zalakomár ezt 
nem hagyta jóvá, ebben a kérdéskörben pedig  együttes ülés keretében való 
közös döntéshozatalnak van helye minősített többség mellett. 
 
Gerő Sándor polgármester: Ebben először partner volt Zalakomár, majd a 
jegyzőjük nyilatkozata után, miszerint a kilépésről február végéig kellett 
volna döntenünk, már hajthatatlan volt. De úgy látja, mégis szerencsés 
alakulás ez, ő kérdésre Nagyrécsén is elmondta, hogy meglátjuk, hogyan 
tudunk együtt dolgozni az iskolával, és annak függvényében hozzuk meg az 
ezzel kapcsolatos újabb döntést. 
 
Lukács Imre képviselő: A megállapodás-tervezetet ő végig tanulmányozta és 
meg szeretné kérdezni, hogy a 7.3 pont második bekezdése mit jelent, mert 
az elvi meghatározás részletesebb magyarázatot igényel. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Ezt pontosan nem tudja, de biztos arra a 
normatíva elosztásra gondolnak, amikor a helyben megtermelt SZJA 
meghatározott részét, úgy tudja, most 8 %-át az önkormányzat megkapja az 
állami normatíva részeként. De ahol ilyen nem termelődik, ott azoknál 
korrigálják, így ez az elvi meghatározás igazságtalan lehet, hiszen a nagyobb 
gyermeklétszámra tekintettel Miháld így is jóval magasabb összeggel 
finanszírozza az oktatási intézményt. Egyszerűbb lenne, ha ez a 
meghatározás a későbbi bonyodalmak elkerülése végett hatályon kívül 
kerülne.  
 
Lukács Imre képviselő: A megállapodás egész szövege tudományos  
nyelvezetű, nehezen értelmezhető. 
 
Vig Zsolt alpolgármester: Ő is ezen a véleményen van, ezt állapította meg, 
amikor áttanulmányozta. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Javasolja, hogy akkor a testület azon 
kitétellel fogadja el a megállapodást, hogy a közös feladat-és hatáskörrel 
rendelkező szervet megjelölik, illetve a 7.3 .pont második bekezdése egzakt 
megfogalmazást kíván annak érdekében, hogy ne okozzon 
jogbizonytalanságot. Az alapító okiratot úgy gondolja, el lehet fogadni az 
előterjesztést alapján. 
 
Lukács Imre képviselő: A 13.b ponttal kapcsolatosan megemlíti, hogy az 
intézményvezető vagyongazdálkodási jogosítványai között megemlítik, hogy 
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az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási 
jogosultsága van, ez helyes, mert úgy tudja, hogy önkormányzati vagyon 
felett a tulajdonosi jogok gyakorlásáról a képviselő testület rendelkezik 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Így van, tulajdonosi jogkörben a polgári 
törvénykönyv szabályai szerint dönt a képviselő-testület,  a helyiség bérleti 
jogviszonyával kapcsolatosan a polgármester, mivel ő képviseli az 
önkormányzatot. Ez így működik most is, a konyha hasznosításáról, 
alkalmankénti kibérléséről a polgármester dönt, a díj az önkormányzatot 
illeti meg. Ezt módosíthatják, vagy kiegészíthetik a tagintézményre 
vonatkozóan, érhetjük azt, hogy a tagintézmény vonatkozásában a vagyon 
feletti jogosultság minden esetben a tulajdonos önkormányzatot illeti meg az 
Ötv.9.§ és 80 §-ai alapján, és a  Ptk. irányadó rendelkezési alapján. 
 
Gerő Sándor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, 
javaslat, úgy az elhangzott  javaslatokkal kiegészítve, kézfelemeléssel fogadja 
el a képviselő-testület a  határozati javaslatokat:  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozta:  
 
 

32/2012.(VI.05.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1./ Miháld Község Önkormányzati Képviselő-testülete Nagyrécse, 
Nagybakónak Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg, Zalaújlak, Miháld, Pat 
Községi Önkormányzatok Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az 
előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta és javasolja, hogy 

-  a megállapodást egészítsék ki a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
Törvény 8.§ (4)bekezdés b.) pontjában rögzített előírásokkal, és  

- a 7.3 pont második bekezdésében rögzített „Az egy gyermekre eső 
normatíván felüli költségek meghatározása során azt az elvet kell követni, hogy 
azok az önkormányzatok viseljenek nagyobb terheket, ahol az intézmény 

munkahelyeket teremt és hozzájárul a jövedelemadó bevétel  növeléséhez” elvi 
meghatározás a tagintézményre vonatkozóan kerüljön hatályon 
kívül helyezésre, mivel a megfogalmazás egzakt, számszerűsíthető 
arányt nem tartalmaz a költségek viselésére, alkalmazása sértheti a 
jogbiztonság követelményét vagy  igazságtalan elosztási elvet róhat a 
már most is nagyobb terhet felvállaló egyes önkormányzatokra.  

2./ A Képviselő-testület a fenti módosítások elvégzése után 
felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást – mint a képviselő-testület akaratával mindenben 
megegyezőt – aláírják.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Gerő Sándor  polgármester, Szegedi Bernadett  körjegyző  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozta:  
 
 

 
33/2012.(VI.05.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1./ Miháld Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Körzeti 
Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda Nagyrécse nevű közös 
fenntartású közoktatási intézmény Módosító Okiratát, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát – a megküldött 
előterjesztésnek megfelelően -  megtárgyalta és javasolja, hogy az 
alapító okirat 13./B pontja a tagintézményre vonatkozóan 
egészüljön ki a következőkkel:  

- A tagintézményre vonatkozóan a vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság minden tekintetben a tulajdonos önkormányzatot illeti 
meg az Ötv.9. és 80. §-ai  és a  Ptk. irányadó rendelkezési alapján. 

2./ A Képviselő-testület a Módosított Alapító okiratot elfogadja 
2012. szeptember 1-jei kezdő hatállyal, és felhatalmazza a 
polgármestert és a körjegyzőt az okirat aláírására. Az egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot az 1.pontban rögzített kiegészítéssel 
jóváhagyja  és felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt annak 
aláírására. 

Határidő: 2012.augusztus 31. 
Felelős: Gerő Sándor  polgármester, Szegedi Bernadett körjegyző  

 
 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozta:  
 
 

34/2012.(VI.05.) számú képviselő-testületi határozat 
 

 
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy a 25/2012.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozata 
4.pontjában rögzített nyilatkozata – tekintettel arra, hogy  az 
óvodai nevelés feladataira vonatkozó átszervezési javaslat 
végrehajthatatlanná vált,- érvénytelenné válik. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy erről az érintett önkormányzatok 
képviselőit tájékoztassa. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Szegedi Bernadett körjegyző 
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2./ Javaslat az egyes helyi önkormányzati rendeletek 
szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Ismerteti a javaslatot, a törvényi 
kötelezettségnek való megfelelést, és kodifikációs kötelezettséget. Ismerteti 
azokat a helyi rendeleteket, amely szabálysértési tényállásokat tartalmaz, és 
amelyeket köteles a képviselő-testület a helyi rendeleteiben hatályon kívül 
helyezni. A polgármesternek már mondta délután és korábban is, hogy a 
rendeletek betartatásának érvényre juttatására ad lehetőséget a jogszabály 
ahhoz, hogy egyes tiltott vagy kirívó közösségellenes magatartásokat 
rendeletben megállapítson és szankcionáljon. Ehhez kapcsolódon a 
kormányhivatal legutóbb tartott területfelelősi értekezletén elmondta, hogy 
ezzel még várjunk, mert nem született még meg a magasabb szintű 
jogszabály, ami iránymutatást ad arra, hogy miket nevezhetünk 
közösségellenes magatartásnak. 
 
Lukács Imre képviselő: A testület hozott ilyen-olyan rendeleteket, de úgy is 
tudta, hogy nehezen tudja betartatni, de az emberek egy idő után 
megszokták, megtanulták a rendet, hogy mikor lehet például tüzelni. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Ezt követően is propagálni kell a rendeletek 
betartását, készíteni felhívásokat, és még a nyár előtt kiszórni mindenhova, 
tudatosítani az emberekben, hogy az előírások szigorú betartása ugyan úgy 
fontos ezután is, mindenki érdeke. 
 
Gerő Sándor  polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, 
javaslat, úgy kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el az 
előterjesztésnek megfelelő rendelet –tervezetét: 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, minősített többséggel a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Miháld Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2012.(VI.06.) önkormányzati r e n d e l e t e  
 

az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési 
tényállásainak hatályon kívül helyezéséről 

 
 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
3./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az 

önkormányzat 2011. évi gyámügyi tevékenységéről 
beszámoló 
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Gerő Sándor polgármester: Az anyag mindenkinek kiküldésre került, 
olvasták. A SZAK éves beszámolójával kapcsolatban valakinek kérdése van-
e? Ő ezt nem tudja elfogadni, mivel Miháldra vonatkozóan nem tartalmaz 
semmilyen megállapítást vagy adatot, a lakosságszám sem pontos. 
 
Szegedi Bernadett körjegyző: Sajnos a munka tömege  a hivatalnál 
csapódik le, ezért konkrét adatokat az tartalmaz. Mindenki kiküldte azt is, 
kiegészíteni nem kívánja. 
 
Gerő Sándor polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben 
nincs kérdése, a kiküldést előterjesztést kézfelemeléssel szavazza meg. 
 
A képviselő-testület 3   igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta:  
 
 

35/2012. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1./ Miháld Község Önkormányzatának – 
Képviselő-testülete a 2011. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységről készült átfogó értékelést az 
előterjesztésben foglalt beszámolónak 
megfelelően elfogadja. Felkéri a jegyzőt, 
hogy az értékelést tájékoztatásul küldje 
meg a Zala Megyei Kormányhivatal  
Szociális és Gyámhivatala részére a 
törvényes határidőn belül. 
 
Felelős:       Gerő Sándor polgármester 

Határidő:   azonnal 
 
 
4./ a./Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodás IX sz. módosítása 
 
Gerő Sándor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Amennyiben nincs 
kérdés, kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el a határozati 
javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 4   igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozta:  
 

36/2012. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozat 
 
 

1./ Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása IX. sz. 
módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás módosításának aláírására. 
  
Határidő: Azonnal 
Felelős: Gerő Sándor polgármester 

 
 
4./ b./ CÉDE pályázat keretében beszerzett eszközök 
tulajdonjogának térítésmentes átruházása az 
önkormányzatok számára 
 
Gerő Sándor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Amennyiben nincs 
kérdés, kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel fogadja el a határozati 
javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 4   igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozta:  
 

37/2012. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozat 
 
 

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1./ A  2000019/09CÉDE projekt keretében beszerzett, a Társulás 
tulajdonában, az önkormányzat használatában álló, előterjesztés 1. sz. 
mellékletében felsorolt eszközök tulajdonjogának térítésmentes 
átvételét határozza el Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásától, és 
vállalja a felsorolt eszközök vonatkozásában a szolgáltatási, a 
működtetési és egyéb kötelezettségeket a fenntartási időszak végéig, 
azaz 2015. november 30.-ig.  
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Zala Megyei 
Önkormányzat jóváhagyását követően az átadás-átvételi 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: Azonnal, továbbá a  Zala Megyei Önkormányzat 
jóváhagyását követően 

         Felelős: Gerő Sándor polgármester 
 
 
 

 
Gerő Sándor polgármester: Ha más hozzászólás, kérdés nincs, bezárja a 
nyilvános testületi ülést és megköszöni mindenkinek a munkáját.  
 
Tekintettel arra, hogy  több kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt a 
képviselő-testület részéről, a polgármester az ülést bezárta, és megköszönte a 
képviselő-testület részvételét, együttműködését.  
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Lezárva: 2012. június 05.-én 19 óra 45 perckor. 

 
 
 
 
 
Gerő Sándor       Szegedi Bernadett 
Polgármester         körjegyző 
 
 
 
Gergely Norbert          Lukács Imre   
jkv.hitelesítő            jkv.hitelesítő           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDELETEK:  
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Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2012.(VI.06.) önkormányzati rendelete 

Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési 
tényállásainak hatályon kívül helyezéséről 

 
 
Miháld Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Hatályát veszti a  járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon 
történő súly-korlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 

felhasználásának  rendjéről szóló 4/2010.(XII.01.) ör.12.§-a. 
 

2.§ 
 

Hatályát veszti a  települési szilárd hulladék szervezett szállításának 
rendjéről szóló 7/1999.(IV.29.) ör. 6.§-a. 

 
  3.§ 

 
Hatályát veszti a  közterület használatának részletes szabályairól  és a 

közterület használatának díjairól szóló 8/2011.(VI.1.) ör. 17.§.-a. 
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4.§ 

 
Hatályát veszti a köztemetőkről, temetkezés rendjéről szóló  12/2000.(IX.21.) 

ör. 11. §-a. 
 

5.§ 
 

Hatályát veszti a települési rendtartásról szóló szóló 7/1993.(XII.06.) ör. 
96.§-a. 

 
6.§ 

 
Hatályát veszti a középületeknek és a közterületeknek nemzeti és községi 

ünnepeken való fel-lobogózásáról szóló 11/2000. (IX.21.) ör. 6.§-a. 
 
 
 

7.§ 
 

Hatályát veszti a község címeréről szóló 2/2001. (IV.25.) ör. 6.§.-a. 
 

8.§ 
 

Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 
5/2010.(XI.16.) ör.11.§-a. 

 

9.§ 

Záró és Hatályba léptető rendelkezések 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését 
követő második napon hatályon kívül helyezésre kerül. 

Miháld, 2012.május 31. 
 
 
 
 
Gerő Sándor       Szegedi Bernadett 
Polgármester      körjegyző   
     

 

 

 

Záradék:  
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Jelen rendelet kihirdetésre került: Miháld, 2012. június 06.-án. 

        Szegedi Bernadett 
        körjegyző 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉSEK: 
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Ikt.:130-4/2012. 

Alapító okirat 
(Egységes szerkezetben) 

 
1. A költségvetési szerv neve: 

Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse  
  Az intézmény székhelye: 
       8756 Nagyrécse, Haladás u. 4. 
 
 Tagintézménye***:          
 Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse     
 Tagiskolája Miháld 
 Tagintézmény címe:  8825 Miháld, Fő u. 6. 
 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 Alapfokú oktatás 

TEÁOR szám: 8520 
     Az intézmény szakágazati besorolása:  
          Száma: 852010 
           Megnevezése: Alapfokú oktatás 
 
3. Az intézmény alaptevékenysége:  
Az intézmény alaptevékenysége az óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés, óvodai 
étkeztetés, nappali rendszerű az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és 
oktatás, iskolai étkeztetés, iskolaotthonos és tanulószobai ellátás, sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, iskolai nevelése, oktatása. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a 
tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve 
szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 
 
Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel 2009.évben: 
Szakfeladat száma      Megnevezése 
552312    Óvodai intézményi étkeztetés 
552323    Iskolai intézményi étkeztetés 
552411    Munkahelyi vendéglátás 
751922    Önkormányzatok elszámolásai 
801115   Óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés 
801214    Nappali rendszerű,általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 
805113    Napköziotthoni és tanulószobai ellátás 
801126    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
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801225      SNI  tanulók nappali rendszerű általános iskolai       nevelése, oktatása 
 
Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel 2010.01.01-től: 
 

* 680002                          Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841901   Önkormányzatok és  társulások elszámolásai 
562912   Óvodai intézményi étkeztetés 
562913   Iskolai intézményi étkeztetés 
562917   Munkahelyi étkeztetés 
* 562920                          Egyéb vendéglátás 
851011   Óvodai nevelés, ellátás 
851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4.évfolyam) 
852012   Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
852022   Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
855914   Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915   Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
 
A miháldi tagintézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel 2012.08.31-
től:*** 
 

 680002                         Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841901   Önkormányzatok és  társulások elszámolásai 
562912   Óvodai intézményi étkeztetés 
562913   Iskolai intézményi étkeztetés 
562917   Munkahelyi étkeztetés 
562920                          Egyéb vendéglátás 
852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4.évfolyam) 
852012   Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
855914   Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915   Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
 
4. Az intézmény működési köre:  
Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak, Kisrécse, Zalaújlak, Zalasárszeg, Miháld, Pat*** községek 
közigazgatási határai. 
 
5. Alapító jogokkal felruházott, irányító, fenntartó szervek neve és címe: 
Nagyrécse község Önkormányzat, 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48. 
Csapi Község Önkormányzat, 8755 Csapi, Arany J. u. 18. 
Kisrécse Község Önkormányzat, 8756 Kisrécse, Ságvári u. 8. 
Nagybakónak Község Önkormányzat, 8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2. 
Zalasárszeg Község Önkormányzat, 8755 Zalasárszeg, Dózsa Gy. tér 6. 
Zalaújlak Község Önkormányzat, 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A.  
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6. Egyéb irányítói jogokkal felruházott szervek neve, székhelye: 
Nagyrécse község Önkormányzat Képviselő-testülete,      8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48. 
Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete,             8755 Csapi, Arany J. u. 18. 
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete,        8756 Kisrécse, Ságvári u. 8. 
Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 8821 Nagybakónak, Tanács krt. 2. 
Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete,    8755 Zalasárszeg, Dózsa Gy. tér 6. 
Zalaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete,        8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A.  
Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete  8825 Miháld, Fő u. 2. 
Pat Község Önkormányzat Képviselő-testülete   8825 Miháld, Fő u. 55. 
 
* 7. Típus szerinti besorolása:  

• A tevékenységének jellege alapján:  
  Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 

• Feladatellátása alapján: 
Gazdálkodási jogkör alapján: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

8. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok  
• Önálló költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.  
• Az alapító önkormányzatok az intézményüzemeltetés, fenntartás költségeihez 

hozzájárulnak, az intézményfenntartó társulási megállapodásban foglaltak szerint. 
 
9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási (kinevezési) rendje: 
A pályáztatás 
Az iskolaigazgatói állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. (1992. évi XXXIII. Tv.) 
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles 
elvégezni. 
A pályázati felhívást: 

- KSZK (Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ) 
internetes oldalán, 
- az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában, 
- a társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén, 
- a munkáltató székhelyén a helyben szokásos módon köteles közzétenni. 

 
Az intézményvezetői megbízás 
Az intézményvezetői megbízást az irányítói jogokkal felruházott  önkormányzatok képviselő-
testületei adják. (A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény 
alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek a véleményét.) A megbízás 5 évre, illetve 
tanévre szól. 
 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

• Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. 

• Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó.  

• Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény (pl. Megbízási jogviszony) 

 
11. Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a költségvetési szerv kiadásaiban: 5 % 
 
 12. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:  
Óvoda: Csoportok száma: 2 
             Felvehető maximális gyermek létszám: 50 fő 
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*              Felvehető maximális gyermek létszám: 60 fő 
Iskola:   Az iskolai évfolyamok száma: 8 
            Az intézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: 200 fő.  
Tagiskola***: az iskolai évfolyamok száma: 4 
            A tagintézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: 60 fő.  
 
Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások:  
Az általános iskolai oktatást folyatató intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a 
reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a 
környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális 
tevékenységgel függ össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság 
13/A Intézményi feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Körzeti Általános Iskola és konyha (felépítmény)          Hrsz: 1/4 Nagyrécse 
Nagyrécse Község Önkormányzat                                   52/100 tulajdoni arány 
Nagybakónak Község Önkormányzat                              26/100 tulajdoni arány 
Zalaújlak Község Önkormányzat                                       8/100 tulajdoni arány 
Csapi Község Önkormányzat                                           14/100 tulajdoni arány 
 
Napköziotthonos Óvoda                                                  Hrsz.: 1/2. Nagyrécse 
Nagyrécse Község Önkormányzat                                    1/1 tulajdoni arány 
 

A Tagiskola        Hrsz. Miháld 242/1. 
Miháld Község Önkormámányzat     1/1 tulajdoni arány*** 
 
Az alapításkor az intézmény feladat ellátását szolgáló vagyon –  ingatlan és ingó vagyon – az 
alapítók tulajdona. 
 
13/B. Az intézményvezető vagyongazdálkodási jogosítványai: 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság elsősorban az alapítókat illetik meg. 
Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási jogosultsága van, 
értékesítési jogosultság az alapítókat illeti meg. 
 
14. Az intézmény megszüntetése: 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a költségvetési szerv alapítói jogokkal 
felruházott szerve jogosult megszüntetni. 
A megszüntetésről az alapító szerv határozattal dönt. 
 
15. Az intézmény alaptevékenységének részletezése: 

- általános iskolai nevelés, oktatás (1-8. osztály) 
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- óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, képességekhez igazodó egyéni fejlesztés **  
pedagógiai programban meghatározott feladatok 

- hátrányos helyzetű tanulók számára képesség-kibontakoztató, segítő foglalkozás 
szervezése – Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alkalmazása ** 

- különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók részére személyiségfejlesztő, 
tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások szervezése 

- integrációs nevelés, oktatás 
- minőségfejlesztési feladatok 
- SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint a 

pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott - tanulók iskolai nevelése és oktatása** 

- alsó tagozatban iskolaotthonos nevelés-oktatás 
- az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak étkeztetése 
- az étkeztetéshez szükséges alapanyagok felvásárlása 
- diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása 
- pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakmai fejlesztési feladatok 

 
 
15/A. miháldi tagintézmény***:  

- általános iskolai nevelés, oktatás (1-4. osztály) 
- hátrányos helyzetű tanulók számára képesség-kibontakoztató, segítő foglalkozás 

szervezése – Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alkalmazása  
- különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók részére személyiségfejlesztő, 

tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások szervezése 
- integrációs nevelés, oktatás 
- minőségfejlesztési feladatok 
- SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint 

a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 
súlyosan akadályozott - tanulók iskolai nevelése és oktatása 

- alsó tagozatban iskolaotthonos nevelés-oktatás 
 
16. Nagyrécse, Csapi, Kisrécse, Nagybakónak, Zalasárszeg, Zalaújlak Községi 
Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása a 13/2009.(05.04.) számú együttes 
határozatával fogadta el az Alapító Okiratot, amelyet a 18/2010. (12.15.) számú együttes 
határozatával módosított.  
 
Alapító okirat hatálybalépésének időpontja: 2009. július 01. Ezzel egyidejűleg a 
Nagyrécse, Csapi, Kisrécse, Nagybakónak, Zalasárszeg, Zalaújlak Községi Önkormányzatok 
Intézményfenntartó Társulása ½ 008.(02.14.) és a 23/2007.(11.28.) számú határozatokkal 
módosított 7/2007.(04.26.) számú határozata hatályát veszti. 
 
 
     Laskai Béla sk.     Dr. Tóth László sk.  Tóth Lucia Krisztina sk. 
    polgármester         polgármester   polgármester 
 
 
Molnár Józsefné sk.        Nagy Gábor sk.   Böröndi Ferenc sk. 
    polgármester         polgármester      polgármester 
 
Záradék:  
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Az alapító okirat módosítását  
Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete       /2012.(V.29.) számú határozattal 

Nagybakónak Község Önkormányzat  Képviselő-testülete   /2012.(V.30.) számú határozattal 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete        /2012.(V.24.) számú határozattal 

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete              /2012.(V.24.) számú határozattal 

Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete   /2012.(V.23.) számú határozattal  

Zalaújlak Önkormányzat Képviselő-testülete    /2012.(V.24.) számú határozattal  

Miháld Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   …./2012. (V....) számú határozattal 

Pat Község Önkormányzatának Képviselőtestülete    …./2012. (V....) számú határozattal 

fogadta el. 

 
 
Jelen módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a társult önkormányzatok 
képviseletében eljáró polgármesterek a mai napon aláírták. 
 
Nagyrécse, 2012. május 30. 
 
 
 

 
Laskai Béla              Molnár Józsefné                                    Tóth Lucia Krisztina
             
Nagyrécse Község           Nagybakónak Község     Kisrécse Község  
Polgármestere             Polgármestere                       Polgármestere  

                                              
 
 

 Dr. Tóth László               Nagy Gábor    Böröndi Ferenc   
 Csapi Község                Zalasárszeg Község    Zalaújlak Község 
Polgármestere                  Polgármestere      Polgármestere  
 
 
 
   
  Gerő Sándor    Pintér Lajos 
 Miháld Község Polgármestere    Pat Község Polgármestere   
 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
Pintérné Hegedüs Szilvia  Papné Szabó Mónika   Szegedi Bernadett 
körjegyző    körjegyző    körjegyző  

 
 
 
 
*** -gal jelölt módosítás hatálya: 2012. 08. 31.  
Ikt:  130-3/2012. 
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Módosító okirat 

 
 
A Nagyrécse, Nagybakónak, Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg és Zalaújlak Községek 
Önkormányzati Képviselő-testületei a Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
Nagyrécse alapító okiratának módosítására az alábbi javaslatot teszik: 
 
Az alapító okirat 1. pontja az alábbiakkal egészül ki 
 

Tagintézménye***: 
Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse 
Tagiskolája Miháld 
Tagintézmény címe: 8825 Miháld, Fő u. 2. 

 
 
Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
 A miháldi tagintézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel 2012.08.31-

től:*** 
 

 680002                         Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841901   Önkormányzatok és  társulások elszámolásai 
562912   Óvodai intézményi étkeztetés 
562913   Iskolai intézményi étkeztetés 
562917   Munkahelyi étkeztetés 
562920                          Egyéb vendéglátás 
852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-

4.évfolyam) 
852012   Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
855914   Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915   Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
 
 
Az alapító okirat 12. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
Tagiskola***: az iskolai évfolyamok száma: 4 
 A tagintézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: 60 fő.  

 
Az alapító okirat 13/A. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
A Tagiskola        Hrsz. Miháld 242/1. 
Miháld Község Önkormámányzat     1/1 tulajdoni arány*** 

 
 
 
 
Az alapító okirat 15. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

15/A. miháldi tagintézmény***:  
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általános iskolai nevelés, oktatás (1-4. osztály) 
hátrányos helyzetű tanulók számára képesség-kibontakoztató, segítő foglalkozás 

szervezése – Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) alkalmazása  
különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók részére személyiségfejlesztő, 

tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások szervezése 
integrációs nevelés, oktatás 
minőségfejlesztési feladatok 
SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, 

valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott - tanulók iskolai nevelése és oktatása 

alsó tagozatban iskolaotthonos nevelés-oktatás 
 
 
Kelt: Nagyrécse, 2012. május 30. 

 
 
 
 
 
     Laskai Béla      Dr. Tóth László   Tóth Lucia Krisztina 
    polgármester         polgármester    polgármester 
 
 
 
 
 
Molnár Józsefné         Nagy Gábor    Böröndi Ferenc 
    polgármester         polgármester      polgármester 
 

   
 
 
 
  Gerő Sándor     Pintér Lajos 
 Miháld Község Polgármestere    Pat Község Polgármestere   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradék:  
 
Az alapító okirat módosítását  
 

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete       /2012.(V.29.) számú határozattal 
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Nagybakónak Község Önkormányzat  Képviselő-testülete   /2012.(V.30.) számú határozattal 

Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete        /2012.(V.24.) számú határozattal 

Csapi Község Önkormányzat Képviselő-testülete              /2012.(V.24.) számú határozattal 

Zalasárszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete   /2012.(V.23.) számú határozattal  

Zalaújlak Önkormányzat Képviselő-testülete    /2012.(V.24.) számú határozattal  

Miháld Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   …./2012. (V....) számú határozattal 

Pat Község Önkormányzatának Képviselőtestülete    …./2012. (V....) számú határozattal 

 

fogadta el. 

 
Nagyrécse, 2012. május 30. 
 
 

Ellenjegyezte: 
 
 
 
Pintérné Hegedüs Szilvia  Papné Szabó Mónika   Szegedi Bernadett 
körjegyző    körjegyző    körjegyző  

 
 
 
 
*** -gal jelölt módosítás hatálya: 2012. 08. 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ügyszám: 787-4/2012.                
 

TÁRSULÁSI   MEGÁLLAPODÁS 
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 
A megállapodás 3.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő - testületek a „helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 43. § 41. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján* és a „helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 
9. § - 15. § - aiban 8. §-ában* foglalt rendelkezés szerint az Ötv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott 
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kötelező közoktatási feladataik megvalósítására oktatási - nevelési intézmény közös fenntartásában 
állapodnak meg a következők szerint: 
 
1.) A társulás neve, székhelye: 
Nagyrécse, Nagybakónak, Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg, Zalaújlak, Miháld, Pat Községek* 
Intézményfenntartói  Társulás 
Székhelye: Nagyrécse, Kossuth u. 48. 
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
 
2). Az oktatási intézmény intézmények* neve és székhelye: 

2.1. Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda  
8756. Nagyrécse Haladás utca 4. 
2.2. Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Tagiskolája 
8825 Miháld Fő u. 6.* 
 

3.) A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása: 
3.1. A társulás tagjai: 
 
NAGYRÉCSE Község Önkormányzat Képviselő - testülete  
Székhelye: 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48. 
 
NAGYBAKÓNAK  Község Önkormányzat Képviselő -testülete 
Székhelye: 8821 Nagybakónak, Tanács Krt. 2. 
 
KISRÉCSE Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
Székhelye: 8756 Kisrécse, Ságvári u. 6. 
 
CSAPI Község Önkormányzat Képviselő - testülete 
Székhelye: 8755 Csapi, Arany J. u. 18. 
 
ZALASÁRSZEG Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 8755 Zalasárszeg,Dózsa György tér 6. 
 
ZALAÚJLAK  Község Önkormányzat Képviselő -testülete 
Székhelye: 8822 Zalaújlak, Fő u. 64/A 
 
MIHÁLD Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Székhelye: 8825 Miháld Fő u. 2.* 

 
PAT Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Székhelye: 8825 Pat, Fő u. 55.* 
 
3.2 A társulási megállapodás hatálya:  határozott időtartamú, 

2012. január 1-től 2012. december 31-ig 
2012. augusztus 31-től 2012. december 31-ig* 

                                                                                                                            
3.3 A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó szervei a társulásban résztvevő 

önkormányzatok képviselőtestületeti. 
A közös fenntartású intézmény intézmények* költségvetése Nagyrécse községi Önkormányzat 
Képviselő - testületének költségvetési rendeletébe épül be, az irányítói jogokat a társulási 
megállapodás 3.1pontjában felsorolt képviselő-testületek gyakorolják. 

3.4. A Társulás felügyeleti szerve: a Zala Megyei Kormányhivatal* 
 
4. ) A társulás célja, hogy: 

 
4.1. A közös fenntartású közoktatási intézmény intézmények* a települések közoktatási 

feladatait oly módon láthassa láthassák* el, hogy az ellátottak létszáma lehetővé tegye 
szakmailag megfelelő színvonalú ellátás szervezését. 
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4.2.A közös fenntartású intézmény csoportlétszámai gazdaságosabb üzemeltetést tegyenek 
lehetővé csoportösszevonások nélkül. 

4.3 A társulásos üzemeltetés tegye lehetővé a megfelelő szakosított és szakszerű ellátás 
biztosításával a térség gyermekeinek e téren jelentkező hátrányos helyzetének 
kiküszöbölését. 

4.4 Az iskolaotthonos és tanulószobai ellátás a társuláshoz tartozó települések gyermekeinek 
ellátását javítsa. 

4.5. A többcélú intézményben az óvodai és iskolai szolgáltatások közös infrastruktúrával való 
kiszolgálása az erőforrások gazdaságosabb üzemeltetését szolgálja. 

4.6. Az intézmény vezetője az iskola igazgatója. Az iskolaigazgatói állást nyilvános pályázat 
útján kell betölteni. (1992.évi XXXIII.tv.) Az intézményvezetői kinevezést, megbízást az 
irányítói jogokkal felruházott önkormányzatok képviselő-testületei adják  

     Az intézményvezető kinevezéséhez, felmentéshez a képviselő - testületek mindegyikének 
külön-külön, minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges.  

 Az intézményvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja.* 
4.7.  A tagintézmény vezetőjét - a társult Képviselőtestületek egyetértésével -  a székhely 

intézmény vezetője bízza meg.* 
5.) A társulás tevékenységi köre: 

Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse és Tagintézményének* 
tevékenységi körébe tartozik különösen: 
- nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás                         

Nagyrécsén 1- 8.osztály; Miháldon 1 – 4 osztály* 
- iskolai intézményi étkeztetés, 
- iskolaotthoni és tanulószobai ellátás, 
- iskolai könyvtári szolgáltatás. 
      Óvoda tevékenységi körébe tartozik: 
- óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, 
- óvodai intézményi étkeztetés. 

 
Az alaptevékenység teljes körű hiteles megnevezését   az „Alapító Okirat” tartalmazza.    

 
6. ) A társulás tagjainak vagyona: 
 
6.1. A Körzeti Általános Iskola és konyha (felépítmény)  Hrsz: ¼  Nagyrécse 
Nagyrécse Község Önkormányzat 52/100 tulajdoni arány 
Nagybakónak Község Önkormányzat 26/100 tulajdoni arány 
Zalaújlak Község Önkormányzat                                             8/100  tulajdoni arány 
Csapi Község Önkormányzat 14/100 tulajdoni arány 
 
6.2. A Napköziotthonos Óvoda (felépítmény) Hrsz: ½  
Nagyrécse Község Önkormányzat 1/1 tulajdoni arány 
 
 6.3. A Tagiskola Hrsz. Miháld 242/1. 
Miháld Község Önkormámányzat     1/1 tulajdoni arány* 
 
6.4. Amennyiben a Társulás közös vagyont hoz létre, úgy a vagyon közös tulajdonba kerül, amelyre a 
Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 

6.5. Az intézmény épületének, egyéb építményeinek fejlesztési és felújítási költségeit a társulás tagjai a 
tulajdoni arányoknak megfelelően viselik.     
 

6.6. A társulás ellenőrzésének rendje: 
 A gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács felelős.Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak, Zalaújlak 
Községek Körjegyzősége felelős. 
A társulás tagjai a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálatával a  Nagykanizsai Kistérség  
Többcélú Társulását bízza meg. 
 
7. A társulás intézményének intézményeinek* finanszírozása 
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7.1 A társulásban résztvevő önkormányzatok az intézmény intézmények* üzemeltetés, fenntartás 

költségeihez hozzájárulnak: 
a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami támogatás 

összegével, melyet a gesztor önkormányzat igényel az előírásoknak megfelelően 
a normatív állami támogatások feletti összeggel. 
A fenti normatíva, valamint a Nagykanizsai Kistérség Többcélú  Társulása által igényelt és a 

Nagyrécsei Önkormányzatnak átadott állami támogatás, az intézmények működési 
bevételei, továbbá a támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök összegével 
csökkentett ténylegesen felmerült működési kiadásokat a fenntartók – a nagyrécsei 
intézmény esetében valamennyi társult önkormányzat; a miháldi tagintézmény esetében 
Miháld és Pat községek önkormányzatai -  tanulólétszám arányában viselik és térítik 
meg.* 

 
7.2. A normatív állami támogatás feletti hozzájárulásnak a fenntartó önkormányzatokra  
        eső összegét a társulás tagjai az intézmény intézmények* költségvetésének tárgyalása során  
        határozzák meg. 
 

7.3. Az intézmény intézmények* éves költségvetési tervét, éves költségvetési terv módosítását, éves      
beszámolóját a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei külön-külön, minősített 
többségű határozattal fogadják el. 
       Az egy gyermekre eső normatíván felüli költségek meghatározása során azt az elvet   
       kell követni, hogy azok az önkormányzatok viseljenek nagyobb terheket, ahol az   
       az intézmény munkahelyeket teremt és hozzájárul a jövedelemadó bevétel  növeléséhez.  
 
• A költségvetési határozatban elfogadott normatíván felüli hozzájárulásnak az 

összegét az illető önkormányzatok a saját költségvetési rendeleteikben biztosítják és garantálják 
az időarányos átutalását a gesztor önkormányzat számára . 

A normatíva feletti finanszírozás összegének 2/13-ad részét tárgyév január 15-ig, a további 
1/13-ad részét a tárgyhót megelőző hó 25-ig utalja át Nagyrécse Önkormányzat :  CIB Bank 
Zrt  Nagykanizsa, 10700275-67043659-51100005 költségvetési számlájára. 
Az újonnan társult önkormányzatok a normatíva feletti finanszírozás (időarányos 4 
hónapra jutó ) összegének 2/4-ed részét 2012. szeptember 25-ig, 1/4-ed részét október 25-
ig, 1/4-ed részét pedig november 25-ig utalják át Nagyrécse Önkormányzat :  CIB Bank 
Zrt  Nagykanizsa, 10700275-67043659-51100005 költségvetési számlájára.* 

 
A gesztor önkormányzat az intézmény éves elfogadott költségvetésének 2/13 részét  
január 31-ig az 1/13 részét a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapján utalja át  
az intézmény  számlájára. 

  
       A társult községi önkormányzatok közigazgatási területéről bejáró gyermekek utazási költségét az 

intézmény költségvetésében kell tervezni. 
 

Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén azonnali beszedési 
megbízás-inkasszó –alkalmazandó a Társulás Elnöke a tartozás behajtásáról bírói eljárás 
útján gondoskodik.* 
        

     A társulásban részt vevő települési önkormányzatok az intézményben fizetendő térítési 
díjakról határozatban döntenek, amely a gesztor önkormányzat rendeletébe épül be. 

 
7.5  A Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, továbbá Tagiskolájának* 
       költségvetése Nagyrécse község Önkormányzata költségvetésének részét képezi. 
       Az intézményvezető a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására   
       vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 
 
      A Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda: 

      Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 
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      Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
  A gazdálkodási feladatait – külön megállapodásban foglaltak alapján – a Nagyrécse, 
 Csapi,Nagybakónak, Zalaújlak községek Körjegyzősége látja el. 
 
8.) A társulás szervezete: 
 
8.1 Társulási tanács: A Társulás legfőbb döntéshozó szerve: a társulásban részt vevő települések  

képviselőtestületei. 
      A társulásban részt vevő képviselő-testületek az intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátására, 
hatáskörök gyakorlására Társulási Tanácsot Társulást* hoznak létre. 
       A társulási tanácsban a társulás tagjait a polgármesterek képviselik, és Társulásban* minden                     
önkormányzat egy  szavazati joggal rendelkezik. A polgármesterek akadályoztatása esetén 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni helyettesítő ill. helyettesített személyt, aki azonos jogosultságokkal 
rendelkezik. 
 
8.2 Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, s látja el az ülés 

összehívásával, levezetésével kapcsolatos teendőket. A Társulás elnöke a gesztor önkormányzat 
polgármestere, elnökhelyettese Nagybakónak község Polgármestere. 

 
8.3. A Társult Képviselő-testületek felhatalmazzák a Társulás Elnökét, hogy azon közoktatási 

pályázatok benyújtásáról döntést hozzon, amelyeknek nem feltétele az önrész biztosítása, 
ezen pályázatok végrehajtásáért és elszámolásáért a Társulás Elnöke teljes felelősséggel 
tartozik.* 

 
9.) A társulási tanács működésének szabályai: 
 
9.1 A társulási tanács akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. 
 
9.2  A Társulási Tanács működésére vonatkozóan az 1997.évi CXXXV. törvény előírásait  
        kell alkalmazni 
 
9.3 A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök,  az elnök-helyettes és a gesztor 

önkormányzat jegyzője írja alá. 
 
 9.4 A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyv elkészítéséről a társulási tanács elnöke 

gondoskodik. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni   a helyi önkormányzatok 
törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek, és a társulás tagjainak. 

 
9.5 A társulási tanács zavartalan működéséhez szükséges ügyviteli teendőket a körjegyzőség hivatala 

látja el. 
                                   
                              
10. A társulásban részt vevő képviselő-testületek a következő hatásköröket ruházza át a társulási 
tanácsra: 
a) az óvodai nyitva tartás megállapítása, 
b) az intézmény szervezeti - működési szabályzatának jóváhagyása, módosítása, 
c) pedagógiai, nevelési program jóváhagyása, módosítása, 
d) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 
 
 
A Társulási Tanács évente egyszer köteles munkájáról együttes képviselő testületi ülésen beszámolni. 
 
9.) A társuláshoz történő csatlakozás: 
9.1 A társulásban részt vevő képviselő - testületek biztosítják a csatlakozás lehetőségét más 

önkormányzatok részére. 
      Társuláshoz való csatlakozás, azon önkormányzatok képviselő - testületei részére teszik lehetővé, 

melyek:           
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• elfogadják a társulás céljait, 
• hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában, 
• vállalják a költségeknek és a többletköltségeknek a finanszírozását, 
• továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
9.2. A csatlakozni szándékozó képviselő - testületnek határozatban ki kell mondani, hogy 
       elfogadja a társulás célját, hatékonyan közreműködik a feladatok költségkímélő megvalósításában, 

vállalja az évenként megállapított költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését, a jelen 
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A határozatot a Társulási 
Tanácsnak a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek* kell megküldeni. 

9.3. A társuláshoz új tag csak a társulásban résztvevő valamennyi tag hozzájárulásával 
csatlakozhat, amelyhez az egyes képviselő-testületek minősített többsége szükséges. 

      9.4. A társulásban résztvevő képviselő - testületek a közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. 
 § (2) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a tanév/nevelési év kezdeti 
 időpontjával - évente szeptember 1-i hatállyal történhet . 
 
9.5 A társulási megállapodás felmondásának szabályai: 
 A társulási megállapodás év közbeni felmondásához valamennyi tag minősített többséggel 
 elfogadott egyetértése szükséges. 
9.6.  A társulási megállapodás  jóváhagyása, módosítása, megszüntetése  
    A társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez a társulásban 
 részt  vevő képviselő-testületek minősített többséggel elfogadott egyetértése szükséges. A 
 társulási megállapodás módosítását, megszüntetését bármelyik tag kezdeményezheti. Ezt a 
 társulás elnökének és a többi tagnak írásban be kell jelenteni. 
 
A Társulás megszűnik a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi 
CXXXV.törvény 6.§ (1)bekezdésében felsorolt esetekben. 
 
10. Elszámolás a tagsági viszony megszűnése, a társulás megszűnése esetén 
A társulásból való felmondással kiváló vagy a társulásból kizárt tag felel a megállapodásban vállalt, 
illetve a társulás működése során a tagsági viszony megszűnéségit keletkező kötelezettségekért. 
 
A társulás megszűnésekor elszámolásnak van helye. Az elszámolás során meg kell állapodni 
a) a költségvetési hozzájárulások esetleges különbözetének utalásáról 
b) a tartozások, követelések rendezéséről, 
c) a közös tulajdont képező vagyongyarapodás felosztásáról. 
 
11. Az Ötv. (4) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai 
nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről. Mivel a társulási megállapodást egy-egy 
költségvetési évre fogadja el az intézményfenntartó társulás, és a fenntartói jogok gyakorlásában a 
társulás tagjaiban bekövetkező változás az intézmény intézmények átszervezését vonhatja maga után, 
ezért a társulás tagja az adott költségvetési évre szóló éves megállapodást megelőző október hónapig 
köteles bejelenti, ha a továbbiakban az óvodai nevelésre, általános iskolai oktatásra és nevelésre 
vonatkozó kötelező önkormányzati feladatait nem a nagyrécsei oktatási intézménnyel, illetve 
tagintézményével kívánja ellátatni. 
A felmondást, a fenntartói jog megszüntetését a kilépő társulási tag képviselő-testületének 
minősített szavazat többséggel hozott döntésével lehet kimondani. 

 
*A fenntartói jog megszüntetésével összefüggő döntését – a tervezett intézkedés végrehajtása évének 
március utolsó munkanapjáig meg kell hoznia a településii önkormányzat képviselő-testületének. 
Az átszervezésből adódó feladatok végrehajtása érdekében intézkedési tervet kell készíteni, legkésőbb 
az adott év február hónapjában. 
 
A nevelési-oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével 
összefüggő döntés meghozataláról az 1993.évi LXXIX. törvény 102.§ (11) bekezdése rendelkezik. 
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12. A jogszabályokban meghatározottak alapján intézmény átszervezése, megszüntetése, feladatának, 
illetve nevének megváltoztatása, magasabb vezetői megbízás visszavonása esetén véleményezési jog 
illeti meg az alábbi közösségeket, szervezeteket: 
 

• alkalmazotti közösség, közalkalmazotti tanács 
• szülői közösség, iskolaszék 
• diákönkormányzat 
• legitim szakszervezet 
• Zala Megyei Önkormányzat (megyei fejlesztési tervvel összhang) Kormányhivatal 

 
Szakértői véleményt kell beszerezni a fenntartói döntés előtt a tekintetben, hogy az átszervezés utáni 
feladatellátás nem jelent színvonalbeli csökkenést, illetve nem okoz a gyermekek, tanulók és a szülők 
számára aránytalan terhet. 
Szakértő véleményét a megyei önkormányzat Kormányhivatal részére meg kell küldeni. A független 
szakértőre a helyi önkormányzat megkeresésére – a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal 
tesz javaslatot.  
E rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a helyi önkormányzat a feladatellátásához 
rendelkezésre bocsátott vagyont, illetve a vagyon feletti rendelkezés jogát vonja meg a közoktatási 
intézménytől. 
Csoportos létszámleépítés esetén (10 fő feletti elbocsátás) eleget kell tenni a törvényben meghatározott 
bejelentési kötelezettségeknek (Munkaügyi Központ, egyeztetés kezdeményezése az 
alkalmazottakkal). 
 
13. Nagyrécse, Nagybakónak, Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg és Zalaújlak Községek 
Önkormányzati Képviselőtestületei külön – külön minősített többségű határozattal elfogadják a 
Társulási Megállapodást módosítását. A módosítás értelmében a Társulást irányító 
képviselőtestületek elfogadják Miháld Község 25/2012.(IV.24.) sz. határozatával kinyilvánított, s 
Pat Község 7/2012.(IV.20.) sz. határozatával kinyilvánított azon szándékát,  hogy az 
Intézményfenntartó Társuláshoz kívánnak csatlakozni.* 
 
14.  A társuló felek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmények 

fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a 
bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek. 

 
 
Záradék: 
 
A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek a társulási megállapodás módosítására 
vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó határozat hiteles másolata a megállapodás mellékletét 
képezi. 
 
A Tásrsulási megállapodást  
 
Nagyrécse Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  ...../2012. (……….)sz. 
 
Nagybakónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete     …./2012. (……….)sz. 
 
Kisrécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  …./2012.  (............) sz. 
 
Csapi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   …./2012. (……….) sz. 
 
Zalasárszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  …./2012. (……….) sz. 
 
Zalaújlak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   ……/2012. (…..….) sz. 
 
Miháld Község Önkormányzatának Képviselőtestülete   …./2012. (……….) sz. 
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Pat Község Önkormányzatának Képviselőtestülete    …./2012. (……….) sz.  
 
határozatával jóváhagyta. 
 
 
***-gal jelölt módosítások hatálybalépésének időpontja: 2012. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen megállapodást a társult önkormányzatok képviseletében eljáró polgármesterek, mint az 
önkormányzatok képviselő-testületeinek akaratával és szándékával mindenben megegyező 
feltételeket tartalmazó okiratot a mai napon aláírták 
 
Nagyrécse, 2012. május 30. 
 
 
 

 
Laskai Béla       Molnár Józsefné                         Tóth Lucia Krisztina             
Nagyrécse Község    Nagybakónak Község     Kisrécse Község  
Polgármestere      Polgármestere          Polgármestere  

                                              
 
 

 Dr. Tóth László   Nagy Gábor    Böröndi Ferenc   
 Csapi Község    Zalasárszeg Község    Zalaújlak Község 
Polgármestere      Polgármestere      Polgármestere  
 
 
 
   
  Gerő Sándor    Pintér Lajos 
 Miháld Község Polgármestere    Pat Község Polgármestere   
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Ellenjegyezte: 
 
 
 
Pintérné Hegedüs Szilvia  Papné Szabó Mónika   Szegedi Bernadett 
körjegyző    körjegyző    körjegyző  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Tárgy: Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési 
tényállásainak hatályon kívül helyezése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.§(1) bekezdése szerint 
szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban 
megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy 
önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit 
törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. 

Fentiekre tekintettel az önkormányzatoknak lehetőségük volt önkormányzati 
rendeleteikben bizonyos cselekményeket szabálysértéssé nyilvánítani. 

A parlament 2012. év elején új szabálysértési törvényt alkotott, mely 2012. 
április 15. napján lépett hatályba és a szabálysértésekről szóló 1999. évi 
LXIX. törvény e napon hatályát vesztette. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Szabstv.) 1. § (1) bekezdése szerint szabálysértés az a törvény által büntetni 
rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. 

A Szabstv. 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-
ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben 
meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 

Fentiekre tekintettel 2012. május 31-ig az önkormányzati rendeletekben lévő 
szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni, és a 
továbbiakban a Szabstv. nem tartalmaz felhatalmazást szabálysértési 
tényállást tartalmazó önkormányzati rendelet megalkotására. 
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Fentiek figyelembe vételével az alábbi rendelkezéseket szükséges 
hatályon kívül helyezni: 

- A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő 
súly-korlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának  rendjéről szóló 4/2010.(XII.01.) ör.12.§-a, 

 
- A települési szilárd hulladék szervezett szállításának rendjéről szóló 

7/1999.(IV.29.) ör. 6.§-a, 
 
- A közterület használatának részletes szabályairól  és a közterület 

használatának díjairól szóló 8/2011.(VI.1.) ör. 17.§.-a, 
 
- A köztemetőkről, temetkezés rendjéről szóló 12/2000.(IX.21.) ör. 11. §-a, 
 
 
- A települési rendtartásról szóló szóló 7/1993.(XII.06.) ör. 96.§-a, 
 
- A középületeknek és a közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken 

való fel-lobogózásáról szóló 11/2000. (IX.21.) ör. 6.§-a, 
 
- A község címeréről szóló 2/2001. (IV.25.) ör. 6.§.-a, 
 
- Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 5/2010.(XI.16.) 

ör.11.§-a  
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § 
(1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt 

hatását,különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

        ab)környezeti és egészségi következményeit, 
     ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét,  a jogalkotás  

elmaradásának várható következményeit, és 
c) a jogszabály   alkalmazásához   szükséges   személyi,   szervezeti,   

tárgyi  és pénzügyi feltételeket. 
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Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak 
hatályon kívül helyezése tekintetében az előzetes hatásvizsgálat 
eredményei: 

 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek    

ítélt hatásai:  
 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
Az önkormányzati rendeletben megjelenő szabálysértési tényállások 
helyi szinten szabályozták az egyes magasabb szintű jogszabály által 
nem szabályozott szabálysértéseket. Az elmúlt évben Miháld község 
tekintetében helyi rendelet alapján nem került lefolytatásra szabálysértési 
eljárás. 
Társadalmi hatásként értékelhető, hogy a központi szabályozás révén a 
polgárok számára a jogszabályok kiszámíthatóbbak lesznek, nem lesznek 
településenként különbségek a tényállásokban. Mivel helyi rendeletben 
meghatározott szabálysértés miatt eljárás lefolytatására a fentiekben írtak 
szerint nem került sor, továbbá mivel a központi szabályozás viszonylag 
széles körben állapít meg szabálysértési tényállásokat, így nem várható, 
hogy a helyi szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése 
következtében a jogsértő cselekmények száma nőne, illetve azok  a 
kormányhivatal általános szabálysértési hatáskörében elbírálásra kerülnek. 
A helyi önkormányzati rendeletekben lévő szabálysértési tényállások 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek gazdasági hatása nincs. 
A szabálysértések tekintetében alkalmazható egyik jogkövetkezmény a 
pénzbírság kiszabása volt, melyet illetékbélyegben kellett leróni, ezért az 
államháztartásba befolyó központi bevétel volt. Feljelentés hiányában nem 
került sor szabálysértési eljárás lefolytatására, így pénzbírság kiszabására 
sem, ezért a rendelet költségvetési hatásával sem kell számolni. 
 
ab) környezeti és egészségügyi következményei: 
 
Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak 
hatályon kívül helyezése tekintetében alkotott rendeletnek nincsenek 
környezeti és egészségügyi következményei. 
 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
 
Nincs befolyásoló hatása, helyi rendeletek megsértése miatt nem indult 
eljárás eddig feljelentés, vagy tettenérés hiányában. 
 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei: 

 
A Szabstv. 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 
31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben 
meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A rendeletalkotás elmaradása 
esetén a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élhet. 
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c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 
Tekintettel arra, hogy 2012. április 15. napjától szabálysértési 
hatóságként a kormányhivatalok járnak el, így a személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti. 

A Ját. 18. §-a szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője 
indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, 
szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé 
teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály 
tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás 
és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. 
§ szerinti egyeztetési kötelezettségről. 

 

 

Indokolás az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési 
tényállásainak hatályon kívül helyezéséről szóló rendelethez: 

A Szabstv. 254. § (2) bekezdése kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak 
a tekintetben, hogy 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. E szabály értelmében a későbbiekben nem kerülhet sor 
önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértés miatt felelősségre 
vonásra. A rendelet-tervezetben a szabálysértést meghatározó rendelkezések 
szerepelnek azzal, hogy azokat a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi. 

 
Tájékoztatás tiltott, közösségellenes magatartásokról helyi 
rendeletben történő meghatározásának lehetőségéről: 
 
Az önkormányzatok szabálysértési tényállás megalkotására a későbbiekben 
nincs ugyan lehetőség, de a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. április 15. napjától hatályos 51. § (4) 
bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi 
önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben 
önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, 
illetve százötvenezer  forintig  terjedő  közigazgatási  bírság  kiszabását  
rendelheti   el,  amely  az önkormányzat saját bevételét képezi. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény  
143.   §  (4) bekezdésének e) pontja szerint felhatalmazást kap a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a 
kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás 
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait. 
Amennyiben a Képviselő-testület élni kíván a fenti lehetőséggel, úgy célszerű 
az igazgatási bírsággal   sújtható   tiltott,   valamint   kirívóan   
közösségellenes   magatartásokat   a   helyi rendeletekben pontosan, 
szabatosan megfogalmazni. Az a lehetőség is fennáll, hogy a testület egy  
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önálló  rendeletet  alkosson,  amelyben meghatározza  a  tiltott,  valamint a  
kirívóan közösségellenes magatartásokat. 
A legutóbbi jegyzői értekezleten elmondták ugyan, hogy a rendelet 
megalkotásával várjunk még, mert az ágazati egyeztetések folynak, és még nem 
lehet tudni pontosan, mit lehet tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak 
minősíteni.  
 
Fentiekre tekintettel kérem azért, hogy  a Képviselő-testület amennyiben 
önkormányzati rendeletben tiltott, valamint kirívóan közösségellenes 
magatartásokat kíván meghatározni, úgy konkrét javaslataikat terjesszék elő. 
Miháld, 2012. június 06. 
 
        Szegedi Bernadett sk. 
          körjegyző 

          Tervezet 

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(…) önkormányzati rendelete 

Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési 
tényállásainak hatályon kívül helyezéséről 

 
Miháld Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Hatályát veszti a  járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon 
történő súly-korlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 

felhasználásának  rendjéről szóló 4/2010.(XII.01.) ör.12.§-a. 
 

2.§ 
 

Hatályát veszti a  települési szilárd hulladék szervezett szállításának 
rendjéről szóló 7/1999.(IV.29.) ör. 6.§-a. 

 
  3.§ 

 
Hatályát veszti a  közterület használatának részletes szabályairól  és a 

közterület használatának díjairól szóló 8/2011.(VI.1.) ör. 17.§.-a. 
 

4.§ 
 

Hatályát veszti a köztemetőkről, temetkezés rendjéről szóló  12/2000.(IX.21.) 
ör. 11. §-a. 
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5.§ 
 

Hatályát veszti a települési rendtartásról szóló szóló 7/1993.(XII.06.) ör. 
96.§-a. 

 
6.§ 

 
Hatályát veszti a középületeknek és a közterületeknek nemzeti és községi 

ünnepeken való fel-lobogózásáról szóló 11/2000. (IX.21.) ör. 6.§-a. 
 
 
 

7.§ 
 

Hatályát veszti a község címeréről szóló 2/2001. (IV.25.) ör. 6.§.-a. 
 

8.§ 
 

Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 
5/2010.(XI.16.) ör.11.§-a. 

 
 

9.§ 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését 
követő 2. napon hatályon kívül helyezésre kerül. 

Miháld, 2012.május 31. 
 
Gerő Sándor       Szegedi Bernadett 
Polgármester      körjegyző   
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Beszámoló 

a Képviselő-testület 2012. ….... napján tartandó ülésére 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékeléséről 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször 
módosított 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 94. § (1) bek. 
értelmében: „A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi 
ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területen lakó gyermekek 
ellátásának megszervezése.” 

A törvény szerint a települési önkormányzat biztosítja a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a 
gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe 
vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

A Gyvt. 96. § (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy: „A települési 
önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési 
önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg 
kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől 
számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, 
illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül érdemben 
megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja.” 

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a fent hivatkozott törvény 
végrehajtására kiadott a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.)  Korm. 
rendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete szerinti tartalommal 
készült. 

 

Ezek a szempontok az alábbiak: 

1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves 
korosztály adataira. 
2. / Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások 
biztosítása: 
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- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, 
kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb 
okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni 
juttatásokra vonatkozó adatok, 
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre 
vonatkozó statisztikai adatok. 
3./  Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások bemutatása: 
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének 
tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek 
veszélyeztetettségének okai, a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés 
tapasztalatai), 
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő 
tapasztalatok. 
4./ Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 
- védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok 
eredménye, 
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat 
eredménye. 

 
5./ Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai 
alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák 
hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós 
elképzelések). 
 
6./  A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti 
együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában 
vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős 
programok, drogprevenció stb.). 

 

Az átfogó értékelés az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyermekvédelmi tevékenységről készült átfogó értékelést megvitatni és 
elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Határozati javaslat: 

…/2012. (V. ....) sz. Képviselő- testületi határozat 

 

1./ Miháld Község Önkormányzatának – 
Képviselő-testülete a 2011. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységről készült átfogó értékelést 
elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy az 
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értékelést tájékoztatásul küldje meg a 
Zala Megyei Kormányhivatal  Szociális és 
Gyámhivatala részére a törvényes 
határidőn belül. 
 
Felelős:       Gerő Sándor polgármester 

Szegedi Bernadett körjegyző 

Határidő:    2012. május 31. 

 

 

 

 

Miháld Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységének átfogó értékelése 

 

l.) A település demográfiai mutatói 

 

A népesség nyilvántartás adatai alapján Miháld község lakosságának száma 
a 2011. december 31. napján, összesítő adat szerint 850 fő. 

 

A községben élő gyermekek megosztása korcsoportonkénti bontásban: 

 

0 – 3 éves korig             31 fő 

0 – 6 éves korig            56 fő 

0 – 16 éves korig          140 fő 

0 – 18 éves korig          158 fő 

17- l8 éves korig           18 fő 

18 éves                         10 fő 

 

2.) Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

A Gyvt. 19 – 20 – 20/A. § (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény), 20/C. § 
(óvodáztatási támogatás) és 21. §-a (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 
rendelkezett az önkormányzat által kötelezően biztosított pénzbeni és 
természetbeni ellátásokról. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmekről 
és az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelmekről a jegyző dönt, 
míg a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a képviselő-
testület hatáskörébe tartozik. 
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a.)    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A Gyvt. 19. § (1) bek. szerint: „A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 
szociális helyzete alapján jogosult: 

- az óvodás, az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részt vevő 
gyermek az intézményi térítési díj 100 %-os kedvezményére, 

- az előzőekhez nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-os 
kedvezményére, 

- augusztus és november hónapban külön pénzbeli támogatásra, 

- egyéb, külön jogszabályokban meghatározott kedvezményekre.” 

 

A Gyvt. 19. § (2) bekezdése határozza meg a kedvezményre való jogosultság 
feltételeit, melyek 2011. évben az alábbiak voltak: 

-  a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladta meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át, 

·    ha a gyermeket egyedül álló szülő illetve más törvényes 
képviselő gondozza, vagy 

·    ha a gyermek tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos, 
vagy 

·     ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23 
életévét még nem töltötte be vagy felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanul és 25 életévét még nem töltötte be. 

-     az egy főre jutó jövedelem a gyermeket gondozó családban a fenti 
esetek közé nem  tartozó esetekben az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 130 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a vagyoni 
helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 
meg külön-külön az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
hússzorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének hetvenszeresét. 

 

Az elmúlt évben Miháld Község Jegyzője 2011. 07. 31. napjáig 77 gyermek, 
2011. október 30. napjáig 87 gyermek részére állapított meg rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményt. 

2011. évben  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény címén 951.000,-  Ft 
összegben pénzbeli támogatás került kifizetésre, a Gyvt. 20/A. §-a alapján, 
amely összeget a központi költségvetés  biztosított. 

 

 

b.)   Óvodáztatási támogatás 
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A Gyvt. 20/C. § (1)-(2) és (4) bekezdései szerint: 
„(1) A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, 
illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik 
gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 
a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek 
óvodai beíratása 
aa) a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való 
részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június 
hónapjában, 
ab) a naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a 
beíratás évének december hónapjában, 
ac) a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben 
való részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december 
hónapjában, 
ad) a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig 
nem telt el két hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban 
azaa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom], 
b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai 
nevelési jogviszony fennállásáig 
ba) a tárgyév június hónapjában, 
bb) a tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás folyósításának további 
feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve 
ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a 
jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének 
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen. 
(4) A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal 
folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére 
természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek 
beíratását követő legfeljebb huszonegy munkanapon belül kell a szülő 
rendelkezésére bocsátani.” 

2011. évben jogosultságot nem állapítottunk meg óvodáztatási támogatás 
jogcímen, kérelmek nem kerültek az elbíráló szerv elé. Az óvoda jelzése 
alapján ezt az óvodából való hiányzások indokolták, amely érték felett a 
támogatásra már nem jogosult  a szülő. 

 

c.)    Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

A Gyvt. 21. § (1) bek. alapján: 

„A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében 
meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha 
a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.” 

 

A támogatás megállapításának részletszabályait Miháld község 
Önkormányzatának az egyes gyermekjóléti ellátási formák szabályozásáról 



 - 42 - 

szóló 5/2008. (IV. 03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 
tartalmazza. 

A R. (2) bekezdése rendkívüli élethelyzetnek minősíti az alábbiakat: 

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve a családokat kell alkalmanként 
támogatásban részesíteni, akiknek ellátásáról családja más módon nem tud 
gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadások-különösen a 
szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a 
gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családjába 
való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás-miatt anyagi 
segítségre szorulnak.  

2011. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem 
érkezett. 

 

d.)   Gyermekétkeztetés 

 

A községben működő óvoda és iskola keretén belül megoldott a 
gyermekétkeztetés. A gyermekek életkorának megfelelő ételt a napközi 
otthonos óvoda  konyháját üzemeltető vállalkozó biztosítja, az intézményen 
belül kialakított ebédlő rendelkezésre áll. 

2011-ben kedvezményes étkeztetésben részesült: 
 
- Általános iskolai: 
   
                    - ingyenes étkező            37 fő 
    - összes iskolai étkező:   44 fő 
 
-Óvodai:  
 
  - ingyenesen étkező: 19 fő 
  - 50 %-os kedvezményben részesülő: 3 fő. 
  - összes étkező: 40 fő 
 

3.) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi 
alapellátások helyi rendszere 

Gyermekjóléti alapellátások 

 

A Gyvt 38. § (1) bek. értelmében: „Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a 
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban 
történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.” 

 

Az önkormányzat az említett helyi rendelete alapján az alábbi alapellátásokat 
biztosítja: 
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-  Zalakaros Többcélú Társulás SZAK Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatának 1 családgondozója látja el a 
gyermekjóléti feladatokat: 

 

·    A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése 
megfelelő, lehetőséget biztosít a családok fogadására. 

·        A gyermekjóléti szolgáltatás tevékenysége nem kerül 
részletezésre, mivel külön beszámolót készített az 
intézmény vezetője 

 

- Gyermekek napközbeni ellátása a Zalakomári Napközi Otthonos 
Óvoda miháldi tagintézményében és a Suli Harmónia-2007 Alapítvány 
miháldi intézménye keretében valósult meg. 

 

·         A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban 
élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 
gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését 
szervezi meg azok számára, akinek a napközbeni 
ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, munka-
erőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 
részvételük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem 
tudnak gondoskodni. 

Óvodai ellátás: 

• Miháld  községben a 2011/2012. nevelési évben 40 
gyermek járt óvodába. Az óvodai csoportok száma 2. 
A gyermekek kulturált körülmények közt vehetik 
igénybe az óvodai ellátást. Férőhelyek száma 50 fő. 

 

Alapoktatás: 

• Az 2011/2012. tanévben a miháldi  Általános Iskola 
tanulóinak száma 84 fő volt, 8. osztályban,  a Suli 
Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 
működési körében. A gyermeklétszám drasztikusan 
tovább csökkent az év végére. Az iskola gondozott, 
parkosított környezetben helyezkedik el, 
ugyanakkor az épület felújításra szorul, és a 
fűtéskorszerűsítést is sürgősen meg kell oldani. 

 

A 2011-ben a  halmozottan hátrányos helyzetű gyermek száma  összesen 38 
fő volt a településen. 

 
o Gyermekek átmeneti gondozása: Miháld  községben az 

átmeneti gondozás, illetve a helyettes szülői hálózat nem 
megoldott.  
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben előírt feladatok közül  a törvény kimondja, hogy a gyermekek 
átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes 
szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti 
otthonában.  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat több alkalommal 
kísérletet tett a helyettes szülői hálózat megszervezésére, a szigorú szakmai 
előírások és a felelősséggel nem arányos díjazás miatt erre nem sikerült sort 
keríteni.  

 

 

4.) Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 

 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint 
a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bek. nyomán: 
„A települési önkormányzat jegyzője 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti 
gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja 
munkadíját, 

c)0 a városi gyámhivatal megkeresésére a gyámsági és gondnoksági 
ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, 
valamint közreműködik a gyámhivatali határozatok végrehajtásában, 
d) felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 
személy általi örökbefogadásához, 
e) dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, 
f) a gyermeket azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik 
szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve 
nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékos 
személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el, 
g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát, 
h) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát, 
i) közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a 
nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint, 
j) közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj 
behajtásában, 
k) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és az 
iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről, valamint az ezen 
ellátások felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámolásának 
elfogadásáról, továbbá kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási 
támogatás szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, 
l) megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, 
m) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.” 
 

a.)    Védelembe vétel (Gyvt. 68. §) 
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A jegyző a családgondozók, védőnő, a háziorvosok, közoktatási intézmények, 
óvoda, rendőrség, ügyészség, bíróság stb. jelzése alapján köteles a védelembe 
vételi eljárást hivatalból lefolytatni. Minden esetben kötelezően tárgyalást kell 
tartani. 

A védelembe vétel célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges ellátás biztosítása. 

Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családban biztosítható, 
a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. 

A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát. 

A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos 
segítése, ellátása céljára, továbbá a szülői nevelés támogatása érdekében a 
gyermekjóléti szolgálat családgondozóját kell a gyámhatóságnak kirendelni, 
aki egyéni gondozási- nevelési tervet készít. A gyámhatóság a védelembe vétel 
elrendelésével egyidejűleg szükség szerint különböző intézkedéseket 
rendelhet el, pl. gyermek számára magatartási szabályokat határoz meg, 
szülőt kötelezi, hogy háziorvosát keresse fel, ha betegsége, vagy 
szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan bódult 
elmeállapotú, vagy pl. kötelezheti a szülőt, hogy gyermekét napközibe írassa 
be, pszichológusi foglalkozáson vegyen részt a család. 

 

Ha az eljárás során a gyermek védelembe vételére kerül sor, de a védelembe 
vétel során elrendelt hatósági intézkedések, illetve a családgondozás a 
gyermek veszélyeztetettségét nem szünteti meg, a gyermekvédelmi 
gondoskodás más módját kell választani (családba fogadás, ideiglenes 
hatályú elhelyezés /súlyos indok kell hozzá/), átmeneti vagy tartós nevelésbe 
vétel. 

 

Tárgyévben nyilvántartásba vett védelembe vett kiskorúak száma (új): 
4. 

Tárgyévben megszűnt védelembe vétel  : 3 fő. 

- nagykorúság miatt: 0 fő 

- eredményesség miatt megszűnt védelembe vétel:  3 fő. 

- ideiglenes hatályú elhelyezés/átmeneti nevelésbe vétel miatt 
megszűnt: 0 fő. 

2011. december. 31. napján nyilvántartott védelembe vett gyermek: 4 fő. 

A védelembe vétel okai: 

-          a szülők elhanyagoló magatartása. 

 

A védelembe vétel fenntartásának szükségességét minden évben legalább 
egyszer a gyámhatóság kötelezően felülvizsgálja. Ez természetesen akkor is 
megtörténik, ha a szülő vagy a korlátozottan cselekvőképes gyermek kéri, 
illetve valamely oknál fogva a rendkívüli intézkedés indokolt. 
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A védelembe vételek felülvizsgálatára összesen 3 esetben került sor 2011- 
ben. 

 

b.)   Ideiglenes hatályú elhelyezés (Gyvt. 72- 76. §) 

 

2011-ben nem volt szükség a gyermek családból való kiemelésére. 

 

5.) Felügyeleti szervek által gyámhatósági ellenőrzés: 2011. évben nem 
volt. 

 

6.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

 

A gyermekvédelem helyi rendszere a hatályos jogszabályok szerint működik. 

A jövő legnagyobb kihívása, hogy az anyagi nehézségek ellenére fenntartsuk 
a rendszer minden elemét, és továbbra is a megfelelő színvonalon 
működtessük a társadalom egyre fokozódó szegényedése, és az állampolgári 
fegyelem egyre romló mutatói között. 

A gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek naponta szembesülnek a 
családok  működésének zavaraival, hiányosságaival, a gyermeki viselkedés 
reakcióival. A legfontosabb feladatunk a prevenció, a megelőzés, hogy a 
településen élő gyermekek kiegyensúlyozott, szerető környezetben 
nevelkedhessenek. 

Elengedhetetlen a szakemberek folyamatos tovább képzése, különös 
tekintettel a családon belüli bántalmazás felismerésére és kezelésére.  Az 
önkormányzatnak működése során továbbra is figyelembe kell venni – az ezt 
érintő döntéshozatalai során – a településen élő gyermekek mindenek felett 
álló érdekeit. 

Az önkormányzat a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is biztosítja a 
törvényben meghatározott alapellátási feladatokat. Önkormányzatunk 2011. 
évben is a pénzbeli ellátások vonatkozásában eleget tett a törvényben 
megfogalmazottaknak. 

 

7.) Bűnmegelőzési program nem készült. 

 

Gyermekkorú és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények: Nem történt. 

Családon belüli erőszakról nem értesültünk. 

 

 

8.) Civil szervezetekkel való együttműködés 

 

Írásban megkötött együttműködés 2011-ben nem volt, azonban bármikor 
fordulhatunk kéréssel a Vöröskereszt felé. Sajnos a Kéz a Kézben Ifjúsági 
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egyesület és a sportkör megszűntetésre került, akik annak előtte aktívan 
részt vettek a gyermek, fiatal felnőttek szabadidejének hasznos eltöltésében. 
Az óvoda, iskola vezetőivel a gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel, 
védőnővel, a háziorvossal, a  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozóival a kapcsolatunk rendszeres és együttműködésre törekvő. A 
Zalakaros Rendőrőrs a munkánkhoz a segítséget kérésre megadja. A városi 
és megyei Gyámhivatal mindig segítőkészen állt a problémák megoldásához. 

 

Készítette: Hideg Bálintné igazgatási szociális és gyámügyi ügyintéző és 
Szegedi Bernadett körjegyző 

 

Miháld, 2012.május 29. 

 
 
 

Szegedi Bernadett sk. 
körjegyző 
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1. Bevezetés  

 
Az alábbi beszámolóban a Szociális Alapellátó Központ gyermekjóléti szolgálatának 2011-es 

évben végzett munkáját elemzem. A beszámolóban a gyermekjóléti rendszerről, a 

gyermekjóléti szolgálat éves munkájáról, rendezvényeiről, rendezvényeken való 

megjelenéséről, valamint a településeken végzett munkájáról kapunk képet. Az utolsó rész 

településenként változó, ugyanis a településeken történő munka alapján állítottam össze.  

 

 
2. A gyermekvédelem rendszere; szociális szolgáltatások, juttatások 

 
 
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a területileg illetékes 

gyermekjóléti szolgálat a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, jogait 

biztosítva végezi munkáját. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni, és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 

törvényben maghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A Szolgálat tevékenysége során 

a gyermek családban történő nevelkedése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében együttműködik a gyermekkel és a gyermeket 

gondozó családdal, a Jelzőrendszer tagjaival. Szolgáltatását a gyermek és családja 

élethelyzetéhez, igényéhez és szükségleteihez igazodva nyújtotta. Tájékoztatja a település 

lakosságát a szolgálat működésének megkezdéséről, tevékenységének céljáról és tartalmáról, 

továbbá elérhetőségéről, valamint a szolgáltatás igénybevételének módjáról. 

 
2.1 A pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
 
A módosított Gyvt. szabályozza többek között a szociálisan hátrányos helyzetben levő 

gyermeket nevelő családok anyagi támogatását. Célja a gyermekek családi környezetben 

történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermekek családból történő kiemelésének 

megakadályozása, amely anyagi okok miatt következne be. 

E törvény, valamint a települési önkormányzat rendelete alapján a jogosult gyermekek részére 

az önkormányzatok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatást folyósít. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a helyi 

önkormányzat biztosítja, amely természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a 

védelembe vett gyermek számára. 
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A törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészíthetik, továbbá más pénzbeli 

ellátásokat is megállapíthatnak. 

A gyermektartásdíj megelőlegezését és az otthonteremtési támogatást pedig a gyámhivatal 

állapítja meg.  

 
2.2 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 
 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik a 

gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet) és a gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona). 

 
2.3 A gyermekjóléti szolgálat  
 
Olyan, a gyermek érdekeit és jogait védő, speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális 

munka módszereinek eszközeivel a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve családjából kiemelt gyermek visszahelyezését 

szolgálja, a Szociális Munkások Etikai Kódexben foglalt elvek betartása alapján. 

A Gyermekjóléti Szolgálat – munkáját összehangolja a gyermekeket ellátó egészségügyi, 

oktatási- nevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat végez.  

Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét és 

veszélyeztetettségét. 

A gyermekjóléti szolgálat tájékoztatja a gyermeket, illetve a szülőt / törvényes képviselőt/ 

azokról a jogokról, kötelezettségekről és igénybe vehető ellátásokról, amelyek hatással 

vannak a gyermek testi, lelki egészségének biztosítására, családban történő nevelkedésének 

elősegítésére. A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében segítséget nyújt a 

gyermek vagy szülője / törvényes képviselője / kérelmének előterjesztéshez. Szükséges 

esetben kezdeményezi a támogatás, az ellátás megállapítását az önkormányzatnál. Felkészíti  

a gyermeket, illetve szülőt (törvényes képviselőt) a támogatás célszerű felhasználására. 

Hivatalos ügyekben való közreműködés keretében segítséget nyújtott a gyermeknek, illetve 

szülőknek a hivatalos ügyek hatékony intézésében. Tájékoztatja a gyermeket, illetve a szülőt 

az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről.  

2.4 A veszélyeztetettség megelőzése 
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A Gyermekjóléti Szolgálat a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet. A 

szociális munkások a törvényi szabályozásnak és a szakmai standardoknak megfelelően a 



 - 53 - 

Szociális Munkások Etikai Kódexében megfogalmazott elvek és értékek mentén rendszeresen 

jelzőrendszeri ülések, esetmegbeszélések és esetkonferenciák keretében együttműködik a 

társszakmák szakembereivel. Fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket és szülőt, segíti 

problémája megoldásában.  

A családgondozó munkája során, családtervezési, gyermeknevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek 

megelőzéséről, szükség esetén a szakellátáshoz való hozzájutás lehetőségéről nyújtott tájékoztatást.  

Fogadja a jelzőrendszer részéről a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését és a 

probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó 

intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve veszélyeztetettség 

megszüntetése érdekében. Segíti a területén működő oktatási – nevelési intézmények 

gyermekvédelmi feladatainak ellátását. A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek 

megoldására javaslatot tesz, felkérésre környezettanulmányt készített.  

A családgondozás folyamatában konkrét feladatokat ellátó, felvállaló együttműködő 

szakemberek munkájának értékelésére, a családgondozási terv felülvizsgálatára, értékelésére a 

vonatkozó törvényi szabályozás értelmében szükség szerint került sor.  Ennek fóruma az 

esetkonferencia, melyet a problémák típusához igazodva tart a szolgálat. 

Az esetmegbeszélés mellett a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetésének 

egyéb módját is alkalmazta az Intézmény, ilyen az egyéni – a probléma megoldásában érintett 

jelzőrendszeri taggal folytatott – esetkonzultáció, illetve az intézményen belüli esetvezetést 

segítő családgondozói esetkonzultáció, valamint az évente megrendezésre kerülő települési 

tanácskozás.  

 

2.5 A veszélyeztetettség megszüntetése  

 
A Gyermekjóléti Szolgálat a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a 

jelzőrendszeri tagokkal együttműködve családgondozást végez, melynek során a szakemberek 

saját személyiségükön, készségeiken és képességein, szakmai tudásán keresztül segítik a 

családok problémáinak megoldását. A szociális munkások életvezetési, gyermeknevelési 

tanácsadást, mentális támogatást, tudnak felajánlani. A családgondozó szervezési, gondozási 

és szolgáltatási feladatokat lát el. 

 

A probléma megoldás érdekében a 15/1998. (IV. 30) NM rendelet 14. § (3) a) pontjában 

meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés, valamint tevékenységük 

összehangolása érdekében, továbbá a Gyvt. 17. §-ának (5) bekezdése alapján a gyámhivatal 

kezdeményezésére a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélésen 

elhangzottakról feljegyzést készít. 
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15/1998. (IV. 30) NM rendelet 15. § (3) alapján az esetmegbeszélésben  lehetőség szerint a 

családot és a családdal foglalkozó szakembereket is be kell vonni. Az esetmegbeszélés 

állandó meghívottja az illetékes védőnő, bölcsőde, óvoda munkatársa, iskolai gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, a családsegítő szolgálat, illetve a nevelési tanácsadó munkatársa.  Az 

esetmegbeszélésre a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét meg kell hívni, ha olyan család ügyét 

tárgyalják, melynek bármely tagja fiatalkorúak pártfogó felügyelete alatt áll. 

 A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények 

képviselőit szükség szerint kell meghívni. Különösen akkor, ha részvételük az egyes 

gyermekkel kapcsolatos probléma megoldásához, illetve a gyermekek nagyobb csoportját 

érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges. 

Amennyiben a veszélyeztetettség alapellátás igénybe vétele mellett nem szüntethető meg, a 

családgondozó a jelzőrendszeri tagok tapasztalatait figyelembe véve javaslatot tesz a 

védelembe vételre. A védelembe vétel során a jegyző családgondozót rendelt ki a gyermekek 

mellé, aki egyéni gondozási-nevelési tervet készít a család, és a szakemberek bevonásával. A 

védelembe vétel felülvizsgálatát évente, illetve szükség szerint kezdeményezte a kirendelt 

családgondozó.  

A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatok felvállalásával közreműködik a családok 

lakáskörülményeinek rendezésében, lakás felszerelésének és berendezésének elfogadhatóvá 

tételében. A szociális ügyintézővel együttműködve a családgondozó segítséget nyújt a 

szülőknek szociális és egyéb ellátások igényléséhez, ügyeik intézéséhez. A gyermekjóléti 

szolgálat együttműködött társadalmi szervezetekkel /Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, 

önkéntesek/ és adományokat fogad, melyeket a rászoruló családokhoz juttat. 

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak feladata, hogy az átmeneti nevelésben lévő 

gyermekek családjait családgondozás segítségével felkészítse a gyermek családba történő 

visszahelyezésére A családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást a 

családgondozó a Gyámhivatal határozatában rögzített, egyéni elhelyezési és gondozási- 

nevelési terv alapján teljesíti. Együttműködik a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal. 

Támogatja a szülőt a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek 

megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolat helyre állításában és folyamatos 

fenntartásában. A családgondozó rendszeres családgondozás alkalmával faciltálja a szülő 

életvitelének és életmódjának megváltoztatását. Szükség szerint bővíti a szülők nevelési, 

gondozási, háztartásszervezési ismereteit. Javaslatot tesz a Gyámhivatal felé a kapcsolattartás 

formájának és módjának megváltoztatására, ha a szülők körülményeiben életvitelében beállt 

változás azt indokolttá teszi.  
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3. Hatósági intézkedések a gyermekjóléti alapellátásban 
 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések megoszlanak a 

települési önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal között. A gyermekek védelembe vételével 

kapcsolatos hatáskört a jegyző látja el; a családba-fogadás, az átmeneti és tartós nevelésbe 

vétel, nevelési felügyelet elrendelése, utógondozás, az utógondozói ellátás elrendelése, pedig 

a Gyámhivatal hatáskörébe tartozó feladat. Az ideiglenes hatályú elhelyezésre a jogszabályi 

feltételek fennállása esetén mindkét szervnek lehetősége van. 

 
3.1 Védelembe vétel 
 
Gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtételére akkor van szükség, ha az alapellátás nem 

vezet eredményre, vagy attól eredmény nem várható.  

Különösen a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, vagy egyéb más súlyos 

veszélyeztető ok fennállása esetén, illetve akkor kell eljárást kezdeményezni, ha a gyermek 

önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartást tanúsít.  

 
A települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi, ha a szülő vagy más 

törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 

segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható. A védelembe vétel 

iránti eljárás indulhat a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével, továbbá 

• a szabálysértési hatóság értesítése alapján (a szabálysértést elkövető fiatalkorú esetén) 

• a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján (a tizennegyedik életévét 

be nem töltött gyermek esetén) 

• a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján (a bűncselekmény 

elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorú esetén) 

• a Gyvtv. 17. §-ában meghatározott szervek, személyek, intézmények jelzésére, 

• a szülő kezdeményezésére 

 

A védelembe vételtől akkor várható eredmény, ha a veszélyeztetett kiskorú, valamint szülei 

együttműködnek a hatósággal, illetve a jelzőrendszer tagjaival, hiszen a veszélyeztető 

tényezők megjelenése általában egy intő jel, amely segítséggel orvosolható. A 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervek, személyek és a hatóság feladata, hogy támogassa 

a gyermeket és a családot egy olyan válságban, amit maga megoldani nem tud, és amelynek 

kialakulásáért felelősség nem csak őt terheli. 
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3.2 Ideiglenes hatályú elhelyezés 
 
Az ideiglenes hatályú elhelyezés szükségessége akkor merül fel, ha a gyermek felügyelet 

nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga 

súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.   

A jegyző mellett a gyámhivatal, a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-

végrehajtási intézet parancsnoksága jogosult a gyermeket ideiglenesen; nevelésre alkalmas és 

azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, személynél, nevelőszülőnél, vagy erre a 

célra kijelölt gyermekotthonban elhelyezni.  

Az illetékes gyámhivatal 30 napon belül megszünteti az elhelyezést, vagy elrendeli a gyermek 

átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, vagy 60 napon belül pert indít.  

 
4.Gyermekek, családok átmeneti gondozása 

 
A helyettes szülői hálózat létrehozásának kérdésével a szolgálat foglalkozik. A gyermekjóléti 

szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a felmerült igényeket és szükség esetén jelzéssel él 

az önkormányzat felé a hálózat kiépítésével kapcsolatosan.  

A Családok Átmeneti Otthonát (férőhelyszám: 40) az önkormányzattal kötött ellátási 

szerződés értelmében a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete működteti.  

 
5. A jelzőrendszer tagjai, feladatai, kötelezettségei 

 
1997.évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló tv előírása szerint gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el az 

egészségügyi szolgáltatást nyújtók (háziorvos, védőnői szolgálat); a családsegítő szolgálatok; 

a közoktatási intézmények; a rendőrség; az ügyészség; a bíróság; a menekülteket befogadó 

állomások; a társadalmi szervezetek, egyházak és alapítványok is. A gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 

érdekében a gyermekvédelmi rendszerben közreműködő személyek, szolgáltatók, 

intézmények, hatóságok kötelesek egymással együttműködni, egymást kölcsönösen 

tájékoztatni.  

Minden érintett szakembernek a gyermek problémájának felismerése mellett törekednie kell a 

szubszidiaritás elvére. Amennyiben kompetenciáját meghaladó az eset, akkor írásban jelzi ezt 

a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

Kötelesek írásos jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén, krízishelyzetben 

utólagosan teljesíteni kell az írásos jelzést, ez egyben felelősségvállalás is. 
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Hatósági eljárást kell kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 

vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 

előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. (Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel 

bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.) 

Ha az 1997. évi XXXI tv. 17 § (1) bekezdésében együttműködésre kötelezett személy, vagy 

intézmény nem teszi meg a jelzését fegyelmi eljárás indítható a nem együttműködő személy 

ellen. 

 

5.1 Szakmaközi megbeszélés 
 
A gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre 

meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal megrendezésre kerülő 

szakmaközi megbeszélést tart. 

 

5.2 Települési Tanácskozás 

 A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló jogszabály 15. § (7) bekezdés szerint „A gyermekjóléti szolgálat 

minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen  

a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a 

jelzőrendszer éves működését, 

b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség 

szerint javaslatot tesznek működésük javítására. 

(8) A (7) bekezdés szerinti tanácskozásra meg kell hívni 

a) a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő-testület tagját (tagjait), 

vagy a jegyzőt, 

b) a gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltatások fenntartóit, 

c) a településen gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények 

képviselőit, 

d) a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, 

e) a gyámhatóság munkatársait, 

f) a településen működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltató képviselőjét, 

g) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, 

h) a megyei gyámhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort. 

A települési önkormányzat képviselő testületének a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

rendszer áttekintése céljából évente átfogó értékelést kell készítenie. Ez az alapja a 
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gyermekjóléti szolgálat által szervezett éves tanácskozásnak. 

A települési tanácskozás célja: az adott településen a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

szakemberek saját tevékenységüket bemutatva segítik a település gyermekvédelmi 

rendszerének egységes áttekintését. Értékelik éves munkájukat, beszámolnak arról, hogy 

milyen problémákkal találkoztak, milyen feladatokat oldottak meg. Egymás értékelését 

meghallgatva közös stratégiát dolgoznak ki a feladatok színvonalasabb biztosítása, és az 

ellátások bővítése érdekében. 

 
 

6. A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ 

Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évi munkájáról 

 
 
6.1 Demográfiai adatok 
 
A Szociális Alapellátó Központ által ellátott települések jellemzői 
 
 2011. 01. 01. statisztikai adatok alapján: 

18 település lakosságának száma:     10.207fő 
 
0-17 éves korú gyermek létszáma:    1574 fő 
 

Az ellátott települések lakosság száma a 2009-es évhez viszonyítva több, mint 400 fővel 

csökkent. A 0-17 éves korú lakónépesség a kistérségben csökkenő tendenciát mutat a 2009-

hez képest ez kevesebb, mint 300 főt jelent.  

Elmondható, hogy a Nyugat-európai demográfiai trendeknek megfelelően a kistérség 

elöregedő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helység Lakó-
népesség 

     

megnevezése   0-2 éves 3--5 éves 6--14 éves 15--17 éves 
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Balatonmagyaró
d 

500  13 10 23 11 

Galambok 1304  40 51 122 51 
Garabonc 721  15 16 67 30 
Gelse 1081  22 26 81 44 
Kerecseny 246  6 11 30 6 
Kilimán 240  4 6 23 6 
Kisrécse 193  1 2 11 7 
Miháld 811  24 31 66 22 
Nagyrada 481  5 7 29 19 
Orosztony 450  11 11 43 18 
Pat 210  3 7 16 2 
Sand 407  6 10 17 7 
Zalakaros 2055  55 53 132 39 
Zalamerenye 179  4 4 7 1 
Zalasárszeg 127  5 4 9 3 
Zalaszabar 585  10 11 44 19 
Zalaszentjakab 330  7 12 45 11 
Zalaújlak 107  1 5 1 3 
Összes L-n 10027  232 277 766 299 
 

  

6.2 Kistérség településszerkezete 
 
A Szociális Alapellátó Központ illetékességi területéhez tartozó 18 település közül egy 

település- Zalakaros - lakosságszám 2011-ben 2055 fő volt és az egyetlen városi rangú 

település. A  két további községben 999 fő feletti a lakosság száma (Gelse, Galambok).  

A 499 - 999  lakosság számú településekből 6 volt a 2009-es évben, azonban 2011-es adatok 

szerint ezeknek a településeknek a száma négyre csökkent. A míg 299 - 499 közti 

lakosságszámú településből 2 volt a 2009-es adatok szerint, a 2011-es évben a 299-499 lelket 

számláló települések száma négyre nőtt. A többi hét település 99-299 közti lélekszámmal bír.  

A legnagyobb mértékű lakosságszám változás - ahogy az adatokból is látszik- a vizsgált 

időszakban a 299-499-es valamint a 499-999-es lélekszámú falvakban történt.  

A Kistérség apró falvas település szerkezete, a települések eltérő infrastrukturális jellemzői, a 

lakosság kor szerinti megoszlása, az intézmény működésére és a szolgáltatások 

megszervezésére jelentős hatást gyakorolnak. 

Az ellátási területen élő családok nagy része abszolút és relatív szegénységgel küzd. Azonban 

vélhetően magas az objektív és szubjektív szegények száma is. (Azonban ahhoz, hogy erről 

pontos képet kapjunk, egy reprezentatív kutatásra lenne szükség.)  Rendszeres jövedelem 

hiányában életkörülményeik jelentősen romlanak,  a munkaerő-piac a gazdasági válság 

hatására jelentősen beszűkült és az internmigráció erősen befolyásolja a falvak 

korösszetételét. A falvakban élőket az infrastrukturális hátrány miatti földrajzi diszkrimináció 

szinte ellehetetleníti az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedést. Ezt befolyásolja még 
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az izoláció (pl.: térerő hiánya, intrnetes elérhetőség hiánya, gyors technicizálódásból való 

kimaradás) és az általános információhiány, valamint az alacsony képzettségi szint miatt már 

maga a munkahelykeresés is problémás.  

A munkahely nélküli szülők kapcsolati tőkéje szegényebb, a gyermekek sikeres 

szocializációhoz hiányzik a rendszeres munkával rendelkező felnőtt minta, ami a munkaerő-

piacra történő beilleszkedés egyik alapvető feltétele lenne. 

Az aprófalvas településeken hiányoznak, illetve távol vannak a kulturális, szabadidős és 

szórakozási lehetőségek,  jellemzően szegényesek a társadalmi kapcsolatok. A 

gyermekekben nehezebben alakul ki az aktív társadalmi életre való igény. 

 
6.3 A gyermekjóléti szolgálat munkája 

 

Személyi feltételek 
 
 Az intézményben dolgozók végzettsége 
 
Név Végzettség Munkakör 
Martonné Hanyi Judit Szociális munkás (főiskola), 

Egészségfejlesztő 
mentálhigiénikus 

Intézményvezető, 
Családsegítő Szolgálat 
szakmai vezető 

Marton Balázs Szociálpedagógus (Főiskola)  Családgondozó, 
Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai vezető 

Szak Renáta Szociológus (Egyetem) Családgondozó 
Dávidovics Edit Szociálpedagógus (Főiskola) Családgondozó 
Árvai Ibolya Szociális Munkás (Egyetem) Családgondozó 
 

A Szociális Alapellátó Központ a Kistérségben a gyermekjóléti feladatokat is ellát.  

A 2011-es évben 1 fő osztott státuszú intézményvezető, és 3 fő családgondozó és 1 fő 

gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető osztott munkakörben családsegítést és gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatait végzik a törvényi előírás figyelembe vételével, / 1/ 2000 . SZCSM 

rendelet 31§(2) bekezdése szerint társulásban történő ellátás esetén az egy főállású 

családgondozóra jutó települések száma a létszámelőírások figyelembevételével sem lehet 

több ötnél, illetve a 15/ 1998 (IV.30.) NM rendelet szerint a családgondozó egy időben 

maximum 25 család és 45 gyermek esetében láthat el családgondozó feladatokat. 

6.4 Tárgyi, anyagi feltételek 

 

2011-ben a jobb elérhetőség miatt a Szolgálat 3 mobiltelefont kapott.  

Az infrastrukturális beruházásra a következők miatt volt szükség: 



 - 61 - 

• Az ügyfelek, szakemberek könnyebben, gyorsabban elérhetők és ez a munkánkat 

gyorsítja, hatékonyabbá teszi az információáramlást. 

• A családgondozók egyedül dolgoznak a terepen, (városi szolgálatoknál 

családlátogatások alkalmával legalább két családgondozó megy) így biztosítottabb a 

segítségkérés probléma esetén 

A családgondozók munkáját nagyban segíti a pályázaton nyert két szolgálati autó, amellyel 

egy átlagos 31 napos hónapban több, mint 620 kilométert megyünk. (Ez az adat csak Fiat 

Lineára vonatkozik.)  

A családgondozók telephelye Zalakaros Zrínyi u. 2-ben van. 2010-ben infrastrukturális 

fejlesztés keretein belül közösségi tér épült. Itt található 2 iroda, 1 interjúszoba mosdók és 

konyha áll a családgondozók rendelkezésére. Az adminisztrációt 4 laptopon egy 

iktatóprogramos pc és egy irodai pc-n végzik. A laptopok a mobilitást segítenék elő, azonban 

higiénés és infrastrukturális okok miatt, a családgondozók kevés esetben tudják használni a 

terepen.  

A szolgálat havonta 50.000 Forint ellátmányt kap, amelyekből az autókat tartja fenn, illetve 

egyéb kiadásokra (irodaszer, nyomtatópatron) fordítja.  

 
6.5 A családgondozók gyermekjóléti szolgáltatásban végzett munkája 
 
A családgondozók munkájukat havi és heti terv alapján végzik, rugalmas munkaidő 

beosztással. Ez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek életritmusához igazodjon a családgondozó és 

a legkevésbé befolyásolja azt. A heti tervtől eltérő időpontban történő családgondozásra, 

különösen indokolt esetben, írásban, vagy faxon megtett jelzést követően, az 

intézményvezetővel történő előzetes egyeztetést után van lehetőség.  

Írásban megtett jelzést követően az intézményvezető minden esetben a jelzett probléma 

indokoltságát, az intézmény illetékességi területéhez tartozó  települések érdekét és jogos 

igényét figyelembe véve hozza meg döntését, oly módon, hogy a feladat ellátása más 

településeknek hátrányt ne jelentsen, az intézmény szolgáltatása a kistérség 18 települése 

számára zavartalanul biztosított legyen. A családgondozó heti 12 órát tud a körzetében tölteni, 

hogy a munkavégzés akadálytalanul működjön.  

A családgondozó általános munkahete 
 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
 Délelőtt 
Adminisztráció 

Délelőtt 
Dávidovics Edit  
Marton Balázs 
Terepnap 

Árvai Ibolya, 
Szak Renáta 
Terepnap 
 

Árvai Ibolya 
Terepnap 

Adminisztráció 
ügyintézés, 
következő heti 
terv elkészítés 
 

Délután Marton Balázs  Árvai Ibolya, Szak Renáta Esetmegbeszélés 
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Dávidovics Edit, 
Marton Balázs 
Terepnap  
Többi 
családgondozó 
ügyintézés, 
kliens fogadás, 
egyéb 
adminisztráció. 

Dávidovics Edit 
Terepnap 
Többi 
családgondozó 
ügyintézés, 
kliens fogadás, 
egyéb 
adminisztráció. 

Szak Renáta 
Terepnap 
Többi 
családgondozó 
ügyintézés, 
kliens fogadás, 
egyéb 
adminisztráció. 

Többi 
családgondozó 
ügyintézés, 
kliens fogadás, 
egyéb 
adminisztráció. 

*Martonné Hanyi Judit,Marton Balázs a Fiat Scudo autóval mozgott. 
Dávidovics Edit, Szak Renáta a Fiat Linea autóval mozgott. 
Árvai Ibolya a szerdai terepnapon autóbusszal közlekedett, csütörtök délelőtt tudta igénybe venni a Fiat Linea autót. 

 
A családgondozók a kistérség településein körzetekben dolgoznak 

Körzet, családgondozói Település  

 
                    1. körzet 

Árvai Ibolya 

Zalaszentjakab 

Miháld 

Sand 

Pat 

2. körzet 
Szak Renáta 

Gelse 

Kilimán 

Kerecseny 
Zalamerenye 

Balatonmagyaród 

3. körzet 
Dávidovics Edit 

Orosztony 

Zalaszabar 

Nagyrada 
Garabonc 

                     4.  körzet 
Marton Balázs 

Galambok 

Kisrécse/ Nagyrécse Iskola 

Zalasárszeg 
Zalaújlak 

Zalakaros 

 
 
A családgondozók a felmerült problémák megoldása érdekében szükség szerint, a 

jelzőrendszeri tagokkal az esetet folyamatosan megbeszélve végzik munkájukat. Az 

intézmény által magvalósított programok megszervezésében, lebonyolításában a Családsegítő 

Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói, a valamint a házi segítségnyújtás 

szolgáltatás  házi gondozói folyamatosan együttműködnek.   

 

7. A gyermekjóléti szolgálat munkája számokban 
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A  statisztika a családsegítésben végzett munka adatait nem tartalmazza. A számadatokban az 

eseti segítségnyújtás nem szerepel. 

 

7.1 Jelzések és ellátottak 

 
A múlt év folyamán 206 gyermek volt a rendszerünkben, ebből 74 új eset volt, vagyis a 

kistérségben élő 0-17 éves korosztály több, mint heted része jelent meg szolgálatunknál.  

 

A szolgáltunknál gyermek- és fiatalkorú kliensek korosztályos megoszlása a kistérség  0-17 

éves korú lakónépességéhez mérten 

 0-2 éves 3-5 éves 6-14 éves 15-17 éves 
Kistérségben 
lakónépesség 
száma 

232 277 766 299 

Szolgálatunknál 
megjelent 

32 fő 44 fő 56 74 

 7,25% 6,29% 13,67% 25% 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 2010 évhez képest az ellátásba került ügyfelek száma 27 fővel növekedett.    

A bekerültek megoszlása gondozásuk szerint

46%

37%

0%

15%

1%

1%

Alapellátásban gondozottak

Védelembe vétel hatálya alatt állók

Utógondozottak

Átmeneti neveltek

Tartós neveltek

Ideiglenes hatállyal elhelyezettek
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A beérkező jelzések megduplázódtak 116 volt ebben az évben.  

Ez köszönhető a jelzőrendszer és a szolgálat jó együttműködésnek, valamint a közoktatási 

törvény változásának. A legtöbb jelzést közoktatási intézményektől kaptuk, ez a jelzések 

kevesebb, mint felét tette ki. A jelzések másik felén a pártfogó felügyelettől, a rendőrségtől, 

védőnőktől, egészségügyi intézményekből, önkormányzattól és a polgári jelzőrendszertől 

kaptuk. 

A jelzőrendszeri tagok jelzéseinek %-os megoszlása 

7% 3%

40%

13%

14%

9%

7%
7%

Védőnő

Egészségügyi intézmény

Oktatási intézmény

Rendőrség

Pártfogófelügyelet

Kisgyermekek napközbeni
ellátását bizt. Int.

Állampolgár

Önkormányzat
 

 

7.2 Családgondozók gyermekjóléti szolgáltatásban történt szakmai segítségnyújtása 

számokban 

 

A családgondozók ebben az évben 36%-al több szakmai tevékenységet végeztek, mit 2010-

ben, azaz 2011-ben 5025 alkalommal, ami azt jelenti, hogy egy óra alatt átlagosan 2,5-szer 

nyújtottak segítséget a 206 gyermek érdekében.  

Szakmai tevékenységeink közül szinte minden estben növekedés tapasztalható.  

A családlátogatások száma 17%-kal, az információnyújtások száma közel 50%-kal nőtt.  

Érzékelhető, hogy a jelenlegi gazdasági, társadalmi helyzet mentálisan is megterheli a 

gyerekeket és a felnőtteket is, hiszen a segítő beszélgetések száma duplájára növekedett a 

gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevőknél, vagy erre kötelezetteknél. A tanácsadás 

mutatóin is meglátszik ez, hiszen közel 1100 alkalommal adtak tanácsot a szolgálat 

munkatársai.  

 A 2011. évben szinte minden hétre jutott védelembe vételi tárgyalás; 57 db tárgyaláson vett 

részt a szolgálat, valamint 23 elhelyezési tárgyaláson, az átmeneti nevelésben részesülő 

gyermekek miatt. 

 



 - 65 - 

7.3 A kezelt probléma típusa a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységben 

 

A kezelt problémák száma is jelentősen növekedett az elmúlt évben. A 2010-es évhez képest 

több, mint kétszeresére duzzadt, ez több, mint 2300 esetet jelent.  

A családon belüli lelki/fizikai bántalmazás,  (tényeken és nem csak a családgondozó sejtésein 

alapul) száma kilencszeresére nőtt, és a 2011-es évben 2 szexuális bántalmazásra is fény 

derül. 

Kiemelkedően megnőtt a magatartás zavaros, teljesítmény zavaros gyermekek száma 

nyolcszorosa volt a tavalyi év eseteihez képest. Az anyagi problémák a gazdasági válság és a 

munkaerőpiac beszűkülése miatt hatványozottabban jelentek meg a szolgálatnál 2010-ben ez 

a szám „csak” 238 volt 2011-ben már 433. 

A bűncselekmények és a szabálysértést elkövető fiatalkorúak és gyermekkorúak száma 

2011-ben 18 volt, míg 2010-ben ez 10 főt jelentett. 

2011-ben a kistérség településein a családgondozók összesen 72 szakmaközi 

megbeszélést tartottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Egyéb tevékenységek 2011-ben 
 

• 2011. Január 
 
A Mobilitás pályázatkezelő pályázatot hirdetett IFJ-KX-10-A kóddal, melyben a helyi, 

kistérségi ifjúsági munka megerősítését, a helyi, kistérségi cselekvési programok, 

munkatervek ifjúsági referensek és ifjúságsegítők közreműködésével és bevonásával történő 

megvalósítását támogatták. A pályázaton nem nyertünk, viszont ennek köszönhetően 

megíródott a Kistérségi Ifjúsági Koncepció, amely a Nemzeti Ifjúsági Koncepcióhoz 

illeszkedik, azonban a Társulás nem fogadta el, mivel nem előzte meg reprezentatív kutatás.  

Emellett még a szokásos adatszolgáltatási kötelezettségeknek is eleget tettünk a Központi 

Statisztikai Hivatal felé. 

 
• 2011. Március 
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A Szociális Alapellátó Központ „Ha én varázsló lennék…” címmel rajz, vers, fotó és próza 

pályázatot írt ki. 

Megszervezésre kerültek a települési tanácskozások is. 

 
• 2011. Június 

 
Egészségnapon vettünk részt, amelyen a mentális egészségről, ennek védelméről, valamint a 

stressz kezelés, stressz oldás lehetőségeiről tájékozódhattak az odalátogatók. 

 
• 2011. Július 

 
A Szociális Alapellátó Központ az akkor még elfogadni kívánt Nemzeti Szociális 

Koncepcióval kapcsolatban megyei szintű szakmai műhelyet szervezett, amely a Közösségi 

terünkben került lebonyolításra. 

 
• 2011. október-november 

 
Szolgálatunk családgondozója Árvai Ibolya, a NANE Egyesület szervezésében „Segítő 

munka a párkapcsolati erőszak áldozataival és gyerekeikkel” című akkreditált képzésen vett 

részt. 

 
• 2011. december  

A Szociális Alapellátó Szolgálat Adventi Vásárt szervezett a Közösségi házban, amelyen a 

magyarszerdahelyi rehabilitációs intézmény kézműves termékei voltak megvásárolhatók. 

Mindezek mellett több alkalommal volt belső továbbképzésünk, amely a jogszabályi 

változásokra, a munkánk során előforduló újabb problémák megbeszélésére volt lehetőség. 

 

 

Zalakaros, 2012-03-28 

 

 

Marton Balázs       Árvai Ibolya 

Mb. Intézményvezető       Családgondozó
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Előterjesztés  
 

……………Község/Város Önkormányzat Képviselő- testületének  
 

2012…………… ülésére 
 

Tárgy: Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás IX sz. módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2007. november 15.-én elfogadott, azóta több 
alkalommal, legutóbb 2012. április 23.-án módosított, azonban hatályba még nem helyezett 
társulási megállapodását módosítani szükséges az alábbiakra tekintettel: 

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCVIII. Törvény 39. § (1) bekezdése értelmében 2012. január 1.-től hatályukat 
vesztik a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló XXI. törvény 10/A-10/G. §-a pontjai, 
melyek a kistérségi fejlesztési tanácsot szabályozták. 

A jogszabállyal kapcsolatban a Zala Megyei Kormányhivatal 2012. március 30.-ai 
megbeszélésen fejtette ki álláspontját, mely szerint szükséges a Társulási Megállapodás és a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása is. 

A Társulási megállapodás és a Társulás SzMSz-ének módosítását a fenti jogszabályon felül a 
Helyi Vidékfejlesztési Iroda megszűnése, valamint az új államháztartási és 
önkormányzatokról szóló törvény hatályba illetve részleteiben hatályba lépése indokolta.   

A Települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 
1 § (9) b) pontja értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges a többcélú kistérségi társulási megállapodás 
módosításához. Kérjük, hogy legkésőbb május 25.-ig valamennyi település tűzze napirendre 
a módosítás tárgyalását. 

Határozat minta 
 
……………Község/Város Önkormányzat Képviselő- testületének ......./2012. (…..) számú 
határozata 
 

A Képviselő-testület: 
 
1. ……….. Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakaros 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása IX. sz. módosítását az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására. 
  



 

 - 68 - 

68 

Határidő: Azonnal 
Felelős: ………..polgármester 

 
 

Előterjesztés  
 

……………Község/Város Önkormányzat Képviselő- testületének  
 

2012…………… ülésére 
 

Tárgy: CÉDE pályázat keretében beszerzett eszközök tulajdonjogának térítésmentes 
átruházása az önkormányzatok számára 

 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 32/2012 (III. 26.) számú határozata 2./ pontjában 
megbízta a munkaszervezetet, hogy a Társulás esetleges jogutód nélküli megszűnése esetén a 
CÉDE pályázat keretében beszerzett, társulás tulajdonában, de az egyes települések 
használatában lévő eszközökn sorsáról egyeztessen a Közreműködő Szervezettel. 
 
A pályázat keretében kötött Támogatási Szerződés 6. pontja értemében: 
 
„ A jelen szerződés alapján igénybevett támogatással létrehozott vagyon a projekt tényleges 
befejezését, azaz a hiánytalan elszámolás benyújtását követő 5 éves kötelezettségvállalási 
időszak alatt csak az RFT előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve 
használatba. 
 
Ha a létrehozott vagyon elidegenítésére, bérbe illetve használatba adására az RFT előzetes 
jóváhagyásával kerül sor 
 

- a szolgáltatási, a működtetési és egyéb kötelezettségek más által történő 
átvállalásával, úgy a támogatást nem kell visszafizetni az előirányzat javára, azonban a 
Támogatási Szerződésben a kötelezettségek átvállalását rögzíteni kell 

- a szolgáltatási, a működtetési és egyéb kötelezettségek más által történő 
átvállalása nélkül, úgy az igénybevett támogatást RFT visszavonó döntésének időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni az előirányzat javára.” 
 
A Támogatási szerződés értelmében tehát amennyiben az érintett település átvállalja a 
fenntartási időszak végéig (2015.november 30.) az érintett eszközök szolgáltatási, 
működtetési és egyéb kötelezettségét, akkor a Társulás térítésmentesen az érintett 
önkormányzat részére átadhatja az önkormányzat használatában álló eszközöket. Ehhez 
szükséges mind a társulás, mind az érintett önkormányzatok döntése, valamint az RFT 
jogutódjának, a Zala Megyei Önkormányzatnak a hozzájárulása.   
 
A fentiek alapján a Társulási Tanács 52/2012 (IV. 23.) számú határozatában úgy döntött, hogy 
a 2000019/09CÉDE projekt keretében beszerzett, a Társulás tulajdonában, a pályázati önrészt 
biztosító önkormányzat használatában álló eszközök tulajdonjogának térítésmentes 
átruházását határozza el az adott önkormányzat számára, amennyiben az önkormányzat 
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képviselőtestülete határozatában átvállalja a szolgáltatási, a működtetési és egyéb 
kötelezettségeket a fenntartási időszak végéig. A társulási Tanács megbízta a 
munkaszervezetet, hogy az önkormányzatok számára küldje meg a döntéshez szükséges 
előterjesztést és határozati javaslatot.  
 
Az önkormányzati döntéseket követően kerülhet sor a szerződésmódosítási kérelem 
benyújtására, a Zala Megyei Önkormányzat jóváhagyásának megkérésére, végül az 
önkormányzatokkal a megállapodások aláírására. Amennyiben valamely önkormányzat nem 
tart igényt az eszközökre, vagy nem vállalja az 5 éves kötelezettségvállalást, akkor az adott 
eszközök továbbra is a Társulás tulajdonában maradnak. 
 
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjenek elfogadni. 
  
……………Község/Város Önkormányzat Képviselő- testületének ......./2012. (…..) számú 
határozata 
 

A Képviselő-testület: 
 

1. a 2000019/09CÉDE projekt keretében beszerzett, a Társulás tulajdonában, az 
önkormányzat használatában álló, előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt eszközök 
tulajdonjogának térítésmentes átvételét határozza el Zalakaros Kistérség Többcélú 
Társulásától, és vállalja a felsorolt eszközök vonatkozásában a szolgáltatási, a 
működtetési és egyéb kötelezettségeket a fenntartási időszak végéig, azaz 2015. 
november 30.-ig.  
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Zala Megyei Önkormányzat 
jóváhagyását követően az átadás-átvételi dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 1. Azonnal 2. Zala Megyei Önkormányzat jóváhagyását követően 

            Felelős: ………..polgármester 
 
 
 

1. sz. melléklet 
 

Az egyes települések tulajdonába átruházandó eszközök 
 

BALATONMAGYARÓD 
 

Eszköz Db Nettó 
egységár 

Bruttó 
összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Motoros kasza Komatsu 
BCZ 5010 1 db 155 200 Ft 194 000 Ft 164 900 Ft 29 100 Ft 
Adalék ( 2 ütemű 
fűnyíróhoz) 25 l 840 Ft 26 250 Ft 22 313 Ft 3 938 Ft 

Penge ( 3 ágú vágókés) 6 db 3 960 Ft 29 700 Ft 25 245 Ft 4 455 Ft 
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Stihl 74-es fűnyíróhoz 
penge (fűnyírókés) 2 db 2 600 Ft 6 500 Ft 5 525 Ft 975 Ft 

Damilfej  7 db 5 520 Ft 48 300 Ft 41 055 Ft 7 245 Ft 

Damil 
500 

m 2 600 Ft 16 250 Ft 13 813 Ft 2 438 Ft 
Négyütemű fűnyíróhoz 
adalék 10 l 1 100 Ft 13 750 Ft 11 688 Ft 2 063 Ft 

Kézi kasza 5 db 2 820 Ft 17 625 Ft 14 981 Ft 2 644 Ft 
 
 

GALAMBOK 
 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 
Önrész (15%) 

Motoros kasza Komatsu 
BCZ 5010 3 db 155 200 Ft 582 000 Ft 494 700 Ft 87 300 Ft 

Mulcsozó fej 2 db  5 520 Ft 13 800 Ft 11 730 Ft 2 070 Ft 

Fűnyíró MTD-51 BC-5 1 db 41 000 Ft 51 250 Ft 43 563 Ft 7 688 Ft 
Motorfűrész Makita DCS 
6400 1 db 103 920 Ft 129 900 Ft 110 415 Ft 19 485 Ft 

Kapálógép GÜDE GF 380 1 db 60 000 Ft 75 000 Ft 63 750 Ft 11 250 Ft 

Sövénynyíró Stihl HS45 1 db 84 000 Ft 105 000 Ft 89 250 Ft 15 750 Ft 
Adalék ( 2 ütemű 
fűnyíróhoz) 10 l 840 Ft 10 500 Ft 8 925 Ft 1 575 Ft 

Damil 
1000 

m 2 600 Ft 32 500 Ft 27 625 Ft 4 875 Ft 

Talicska 1 db 8 600 Ft 10 750 Ft 9 138 Ft 1 613 Ft 

Ásó 2 db 940 Ft 2 350 Ft 1 998 Ft 353 Ft 

Lombseprű 4 db 600 Ft 3 000 Ft 2 550 Ft 450 Ft 

Munkaruha 9 db 4 100 Ft 46 125 Ft 39 206 Ft 6 919 Ft 

Bakancs 9 db 2 900 Ft 32 625 Ft 27 731 Ft 4 894 Ft 
Magasnyomású mosó 
Bosch aquatak 1 db 18 000 Ft 22 500 Ft 19 125 Ft 3 375 Ft 

Damilfej 3 db 5 520 Ft 20 700 Ft 17 595 Ft 3 105 Ft 
 

GARABONC 
 



 

 - 71 - 

71 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 
Önrész (15%) 

Motoros kasza 
Komatsu BCZ 5010 3 db 155 200 Ft 582 000 Ft 494 700 Ft 87 300 Ft 

 
GELSE 

 

Eszköz Db Nettó egységár Bruttó 
összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 
Önrész (15%) 

Munkaruha 10 db 4 100 Ft 51 250 Ft 43 563 Ft 7 688 Ft 

Bakancs 10 db 2 900 Ft 36 250 Ft 30 813 Ft 5 438 Ft 
Fűnyíró traktor John 
Deere  1 db 1 200 000 Ft 1 500 000 Ft 1 275 000 Ft 225 000 Ft 

 
KERECSENY 

 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 
Ebből támogatás 

(85%) Önrész (15%) 

Munkaruha 20 db 4 100 Ft 102 500 Ft 87 125 Ft 15 375 Ft 

Bakancs 20 db 2 900 Ft 72 500 Ft 61 625 Ft 10 875 Ft 

Ásó 10 db 940 Ft 11 750 Ft 9 988 Ft 1 763 Ft 

Lapát 20 db 860 Ft 21 500 Ft 18 275 Ft 3 225 Ft 

Kapa 10 db 640 Ft 8 000 Ft 6 800 Ft 1 200 Ft 

Gereblye  10 db 640 Ft 8 000 Ft 6 800 Ft 1 200 Ft 

Vasvilla 10 db 1 640 Ft 20 500 Ft 17 425 Ft 3 075 Ft 

Lombseprű 10 db 600 Ft 7 500 Ft 6 375 Ft 1 125 Ft 

Kézi kasza 10 db 2 820 Ft 35 250 Ft 29 963 Ft 5 288 Ft 

Talicska 4 db 8 600 Ft 43 000 Ft 36 550 Ft 6 450 Ft 

Damil 5000 m 2 600 Ft 162 500 Ft 138 125 Ft 24 375 Ft 
Adalék ( 2 ütemű 
fűnyíróhoz) 20 l 840 Ft 21 000 Ft 17 850 Ft 3 150 Ft 

Acélbetétes bakancs 3 pár 2 900 Ft 10 875 Ft 9 244 Ft 1 631 Ft 

Arcvédő maszk 3 db 1 200 Ft 4 500 Ft 3 825 Ft 675 Ft 
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Zajvédő 3 db 460 Ft 1 725 Ft 1 466 Ft 259 Ft 
Rezgéscsillapító 
kesztyű 5 pár 1 200 Ft 7 500 Ft 6 375 Ft 1 125 Ft 

Fűnyíró MTD-51 BC-5 1 db 41 000 Ft 51 250 Ft 43 563 Ft 7 688 Ft 
 

KILIMÁN 
 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Motoros kasza Maruyama 
BC5020 1 db 111 920 Ft 139 900 Ft 118 915 Ft 20 985 Ft 

Munkaruha 1 db 4 100 Ft 5 125 Ft 4 356 Ft 769 Ft 

Bakancs 1 db 2 900 Ft 3 625 Ft 3 081 Ft 544 Ft 

Damil 
200 

m 2 600 Ft 6 500 Ft 5 525 Ft 975 Ft 

Damilfej  1 db 5 520 Ft 6 900 Ft 5 865 Ft 1 035 Ft 
 

KISRÉCSE 
 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 
Önrész (15%) 

Fűnyíró traktor nagyobb 
teljesít. MTD LG 175 1 db 332 000 Ft 415 000 Ft 352 750 Ft 62 250 Ft 
Motorfűrész Makita DCS 
5200 1 db 99 920 Ft 124 900 Ft 106 165 Ft 18 735 Ft 

Munkaruha 2 db  4 100 Ft 10 250 Ft 8 713 Ft 1 538 Ft 

Bakancs 2 db  2 900 Ft 7 250 Ft 6 163 Ft 1 088 Ft 
 Adalék ( 2 ütemű 
fűnyíróhoz) 3 l 840 Ft 3 150 Ft 2 678 Ft 473 Ft 

 
MIHÁLD 

 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Motoros kasza Komatsu BCZ 
5010 1 db 155 200 Ft 194 000 Ft 164 900 Ft 29 100 Ft 

Motorfűrész Makita DCS 6400 1 db 103 920 Ft 129 900 Ft 110 415 Ft 19 485 Ft 

Adalék ( 2 ütemű fűnyíróhoz) 30 l 840 Ft 31 500 Ft 26 775 Ft 4 725 Ft 
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Damil 
4000 

m 2 600 Ft 130 000 Ft 110 500 Ft 19 500 Ft 

Fűnyíró MTD-51 BC-5 1 db 41 000 Ft 51 250 Ft 43 563 Ft 7 688 Ft 

Munkaruha 15 db 4 100 Ft 76 875 Ft 65 344 Ft 11 531 Ft 

Bakancs 15 db 2 900 Ft 54 375 Ft 46 219 Ft 8 156 Ft 

Damilfej 1 db 5 520 Ft 6 900 Ft 5 865 Ft 1 035 Ft 
 

NAGYRADA 
 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Motoros kasza Komatsu BCZ 
5010 1 db 155 200 Ft 194 000 Ft 164 900 Ft 29 100 Ft 
Motoros kasza Maruyama BC 
5020 1 db 111 920 Ft 139 900 Ft 118 915 Ft 20 985 Ft 

Damilfej 2 db 5 520 Ft 13 800 Ft 11 730 Ft 2 070 Ft 
 

OROSZTONY 
 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Fűnyíró traktor 
Viking+hólánc+toló 1 db 

1 003 000 
Ft 1 253 750 Ft 1 065 688 Ft 188 063 Ft 

Motorfűrész Makita DCS 
6400 1 db 103 920 Ft 129 900 Ft 110 415 Ft 19 485 Ft 

Kézi kasza 10 db 2 820 Ft 35 250 Ft 29 963 Ft 5 288 Ft 

Kapa 10 db 640 Ft 8 000 Ft 6 800 Ft 1 200 Ft 

Talicska 5 db 8 600 Ft 53 750 Ft 45 688 Ft 8 063 Ft 

Adalék ( 2 ütemű fűnyíróhoz) 5 l 840 Ft 5 250 Ft 4 463 Ft 788 Ft 

Munkaruha 6 db 4 100 Ft 30 750 Ft 26 138 Ft 4 613 Ft 

Bakancs 6 db 2 900 Ft 21 750 Ft 18 488 Ft 3 263 Ft 

Gumicsizma 10 db 1 300 Ft 16 250 Ft 13 813 Ft 2 438 Ft 

Damil  500 m 2 600 Ft 16 250 Ft 13 813 Ft 2 438 Ft 
 

PAT 



 

 - 74 - 

74 

 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Fűnyíró MTD-51 BC-5 1 db 41 000 Ft 51 250 Ft 43 563 Ft 7 688 Ft 
Motoros kasza Maruyama 
BC5020 1 db 

111 920 
Ft 139 900 Ft 118 915 Ft 20 985 Ft 

Motorfűrész Makita DCS 520 1 db 75 920 Ft 94 900 Ft 80 665 Ft 14 235 Ft 

Motorfűrész vágólap 1 db 5 920 Ft 7 400 Ft 6 290 Ft 1 110 Ft 

Motorfűrész lánc 1 db 2 560 Ft 3 200 Ft 2 720 Ft 480 Ft 

Adalék ( 2 ütemű fűnyíróhoz) 6 l 840 Ft 6 300 Ft 5 355 Ft 945 Ft 

Munkaruha 4 db 4 100 Ft 20 500 Ft 17 425 Ft 3 075 Ft 

Bakancs 4 db 2 900 Ft 14 500 Ft 12 325 Ft 2 175 Ft 

Fejsze hasító 2 db 3 800 Ft 9 500 Ft 8 075 Ft 1 425 Ft 

Fejsze normál 2 db 1 460 Ft 3 650 Ft 3 103 Ft 548 Ft 

Lombseprű 2 db 600 Ft 1 500 Ft 1 275 Ft 225 Ft 

Metszőolló 2 db 600 Ft 1 500 Ft 1 275 Ft 225 Ft 

Damilfej 1 db 5 520 Ft 6 900 Ft 5 865 Ft 1 035 Ft 

Láncolaj 1 l 600 Ft 750 Ft 638 Ft 113 Ft 

Gumicsizma 3 db 1 300 Ft 4 875 Ft 4 144 Ft 731 Ft 
 
 

SAND 
 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Motoros kasza Komatsu BCZ 
5010 2 db 

155 200 
Ft 388 000 Ft 329 800 Ft 58 200 Ft 

Ásó 3 db 940 Ft 3 525 Ft 2 996 Ft 529 Ft 

Lapát 5 db 860 Ft 5 375 Ft 4 569 Ft 806 Ft 

Kapa 5 db 640 Ft 4 000 Ft 3 400 Ft 600 Ft 

Gereblye 2 db 640 Ft 1 600 Ft 1 360 Ft 240 Ft 

Vasvilla 1 db 1 640 Ft 2 050 Ft 1 743 Ft 308 Ft 
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Lombseprű 4 db 600 Ft 3 000 Ft 2 550 Ft 450 Ft 

Damilfej 2 db 5 520 Ft 13 800 Ft 11 730 Ft 2 070 Ft 

Adalék ( 2 ütemű fűnyíróhoz) 25 l 840 Ft 26 250 Ft 22 313 Ft 3 938 Ft 

Damil 
3000 

m 2 600 Ft 97 500 Ft 82 875 Ft 14 625 Ft 

Munkaruha 3 db 4 100 Ft 15 375 Ft 13 069 Ft 2 306 Ft 

Bakancs 3 db 2 900 Ft 10 875 Ft 9 244 Ft 1 631 Ft 
 

ZALAKAROS 
 

Eszköz Db Nettó 
egységár 

Bruttó 
összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Munkaruha 7 db 4 100 Ft 35 875 Ft 30 494 Ft 5 381 Ft 

Bakancs 7 db 2 900 Ft 25 375 Ft 21 569 Ft 3 806 Ft 

Fűnyíró traktor Viking 1 db 789 000 Ft 986 250 Ft 838 313 Ft 147 938 Ft 

Motorfűrész Makita DCS 6400 1 db 103 920 Ft 129 900 Ft 110 415 Ft 19 485 Ft 
Motoros kasza Maruyama BC 
5020 1 db 111 920 Ft 139 900 Ft 118 915 Ft 20 985 Ft 

Sövénynyíró  Stihl HS 45 2 db 84 000 Ft 210 000 Ft 178 500 Ft 31 500 Ft 

Kapálógép  GÜDE GF 380 1 db 60 000 Ft 75 000 Ft 63 750 Ft 11 250 Ft 

Honda áramfejlesztő 1 db 236 000 Ft 295 000 Ft 250 750 Ft 44 250 Ft 

Damilfej 1 db 5 520 Ft 6 900 Ft 5 865 Ft 1 035 Ft 
 

ZALAKOMÁR 
 

Eszköz Db Nettó 
egységár 

Bruttó 
összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Ásó 15 db 940 Ft 17 625 Ft 14 981 Ft 2 644 Ft 

Lapát 15 db 860 Ft 16 125 Ft 13 706 Ft 2 419 Ft 

Kapa 15 db 640 Ft 12 000 Ft 10 200 Ft 1 800 Ft 

Gereblye 15 db 640 Ft 12 000 Ft 10 200 Ft 1 800 Ft 

Vasvilla 15 db 1 640 Ft 30 750 Ft 26 138 Ft 4 613 Ft 
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Kézi kasza 15 db 2 820 Ft 52 875 Ft 44 944 Ft 7 931 Ft 

Talicska 10 db  8 600 Ft 107 500 Ft 91 375 Ft 16 125 Ft 

Kapálógép GÜDE GF 380 1 db 60 000 Ft 75 000 Ft 63 750 Ft 11 250 Ft 
Motoros kasza Maruyama BC 
5020 5 db  

111 920 
Ft 699 500 Ft 594 575 Ft 104 925 Ft 

Motorfűrész Makita DCS5200 1 db 99 920 Ft 124 900 Ft 106 165 Ft 18 735 Ft 

Lombfúvó  STIHL BG 86-D 1 db 80 000 Ft 100 000 Ft 85 000 Ft 15 000 Ft 

Adalék ( 2 ütemű fűnyíróhoz) 80 l 840 Ft 84 000 Ft 71 400 Ft 12 600 Ft 

Damil 
8000 

m 2 600 Ft 260 000 Ft 221 000 Ft 39 000 Ft 

Munkaruha 42 db 4 100 Ft 215 250 Ft 182 963 Ft 32 288 Ft 

Bakancs 42 db 2 900 Ft 152 250 Ft 129 413 Ft 22 838 Ft 

Gumicsizma 42 db 1 300 Ft 68 250 Ft 58 013 Ft 10 238 Ft 

Védőkesztyű 84 db 120 Ft 12 600 Ft 10 710 Ft 1 890 Ft 

Damilfej 5 db  5 520 Ft 34 500 Ft 29 325 Ft 5 175 Ft 
 

ZALAMERENYE 
 

Eszköz Db Nettó 
egységár 

Bruttó 
összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Fűnyíró traktor MTD Black 
Edition 1 db 287 000 Ft 358 750 Ft 304 938 Ft 53 812 Ft 
Motoros kasza Maruyama BC 
5020 1 db 111 920 Ft 139 900 Ft 118 915 Ft 20 985 Ft 

Damilfej  1 db 5 520 Ft 6 900 Ft 5 865 Ft 1 035 Ft 
 

ZALASÁRSZEG 
 

Eszköz Db Nettó 
egységár 

Bruttó 
összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Motoros kasza Maruyama BC 
520 1 db 

111 920 
Ft 139 900 Ft 118 915 Ft 20 985 Ft 

Fűnyíró MTD-51 BC-5 2 db 41 000 Ft 102 500 Ft 87 125 Ft 15 375 Ft 

Munkaruha 2 db 4 100 Ft 10 250 Ft 8 713 Ft 1 538 Ft 
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Bakancs 2 db 2 900 Ft 7 250 Ft 6 163 Ft 1 088 Ft 

Adalék ( 2 ütemű fűnyíróhoz) 20 l 840 Ft 21 000 Ft 17 850 Ft 3 150 Ft 

Damil 1000 m 2 600 Ft 32 500 Ft 27 625 Ft 4 875 Ft 

Damilfej 1 db 5 520 Ft 6 900 Ft 5 865 Ft 1 035 Ft 
 

ZALASZABAR 
 

Eszköz Db Nettó 
egységár 

Bruttó 
összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 
Önrész (15%) 

Fűnyíró traktor MTD 
Black Edition 1 db 287 000 Ft 358 750 Ft 304 938 Ft 53 812 Ft 

Damil 1700 m 2 600 Ft 55 250 Ft 46 963 Ft 8 288 Ft 
 

ZALASZENTJAKAB 
 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Motoros kasza Maruyama BC 
520 3 db 

111 920 
Ft 359 760 Ft 305 796 Ft 53 964 Ft 

 
ZALAÚJLAK 

 

Eszköz Db 
Nettó 

egységár 
Bruttó 

összköltség 

Ebből 
támogatás 

(85%) 

Önrész 
(15%) 

Fűnyíró MTD-51 BC-5 4 db 41 000 Ft 205 000 Ft 174 250 Ft 30 750 Ft 
 
 

  

  

  

  

  

   

 
 

 



 

 - 78 - 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


