Szabadegyháza Község
Polgármestere

Meghívó
Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
soron következő nyílt ülését

2018. február 20-án, kedden 17.00 órai kezdettel tartja,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Napirend:
1.)

A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előadó:
Egriné Ambrus Andrea polgármester
Nagy András Botond jegyző
Borza András pénzügyi csoportvezető

2.)

A helyi adókról szóló 8/2017. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Nagy András Botond jegyző

3.)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015.(IV.01.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Egriné Ambrus Andrea polgármester
Nagy András Botond jegyző

4.)

Energiatakarékos korszerűsítés iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Egriné Ambrus Andrea polgármester
Nagy András Botond jegyző

5.)

Bejelentések

Zárt ülésen:
Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Kérem az ülésen való feltétlen megjelenését! Az előterjesztések elektronikus úton kiküldésre
kerültek, igény esetén a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők!

Szabadegyháza, 2018. február 15.
Tisztelettel:
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (…….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 8/2017. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdésében, 39/C. § (4) bekezdésében, 43. § (3)
bekezdésében, 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alalptörvényének 32. cikk
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2017.
(VII.05.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) 4. §-a a következő 4) bekezdéssel
egészül ki:
"4.§ (4) Az adó évi mértéke az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon
elhelyezett reklámhordozó esetében 0 Ft/m2."
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Záradék:
A rendeletet kihirdettem
Szabadegyháza, 2018. ……………………..napján
Nagy András Botond s.k.
jegyző

Nagy András Botond s.k.
jegyző

Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (…………..)
önkormányzati rendelettervezete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015.(IV.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Módosító rendelkezések
1. §
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015.(IV.01.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rend.) 4. §-a következő (9)-(12) bekezdésekkel
egészül ki:
„(9) Amennyiben működési támogatási kérelmet nyújt be a pályázó, ahhoz be kell mutatnia
az éves költségvetési tervükben beállított működési költségeket, mert annak maximum 50 %áig nyújthat támogatást az önkormányzat.

(10) Azon szervezet, melynek székhelye nem Szabadegyházán van, a kérelemhez
nyújtsa be
1. éves tervezett költségfelhasználási tervét.
2. éves nyitó taglétszámát, nevesítve köztük a helyi lakosokat.
3. a 2. pont alapján a helyi létszám arányában kaphatnak támogatást.
(11) Élelmiszer- és italelszámolást csak és kizárólag külön projekt célként megítélt
táborozáshoz, utazáshoz, szervezett rendezvényhez köthetően fogadjanak be, ha
azt a pályázatban külön rögzítették.
(12) Azon esetekben, amikor a pályázó „másik” pályázathoz kér önrész biztosítást,
azt – megítélése esetén is – csak a ténylegesen pályázott „másik” pályázat
igazolásakor fizessék ki számukra. Ehhez előre nevesíteni szükséges a „másik”
pályázat célját, összegét, előírt önrész mértékét. Amennyiben az szükségessé válik,
a Polgármesteri Hivatal adhat ki igazolást az önrész meglétéről és zárolásáról.
Elszámoláskor a „másik” pályázat elszámolásából kell kivonatolni az önrész
felhasználásának megfelelőségét igazoló iratokat és számlákat.”
2. §
(1) A Rend. 2. mellékletének helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rend. 4. mellékletének helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rend. kiegészül az 5. melléklettel, amely ezen rendelet 3. melléklete.

Záró rendelkezések
2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Kihirdetve: 2018. ………………-án
Nagy András Botond
jegyző

Nagy András Botond
jegyző

1. melléklet a …/2018. (………..) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelethez

Útmutató
A támogatott számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elkészítéséhez

A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló követelményei:
1. A szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, melynek
összhangban kell lennie, a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap,
programleírás, részletes költségvetés).

2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei:
a) rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél
- pontos leírását, időpontját, helyszínét,
- résztvevők számát,
- az együttműködő szervezetek listáját.
b) hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek, stb.)

3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei:
a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok hitelesített másolata (számla,
számviteli bizonylat). A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell
vezetni, hogy ………………………………. Ft …………………………………. Önkormányzattal kötött …………….
számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és
dátummal. Ezt követően kell a hitelesített másolatot elkészíteni.
b) kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be,
c) teljesítést igazoló bizonylatok (bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat, teljesítést igazoló
jegyzőkönyv, stb.) hitelesített másolata

d) a 3. számú melléklet szerinti, kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása
e) utazás, táborozás, kiosztásra beszerzett ruházat vagy ajándéktárgyak esetén azokról utaslista,
szálláslista, átvételi névjegyzék csatolása szükséges.
f) amennyiben üzemanyag kerül beszerzésre, annak elszámolását menetlevéllel vagy
gépüzemnaplóval kell igazolni.
g) csatolni kell a támogatott év pénzügyi jellegű bemutatását, melyből kitűnik a támogatott
szervezet éves bevétele forrástípusonként, valamint a kiadások működés és projektenkénti
bontásban.

2. melléklet a …/2018. (………..) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelethez

Támogatási szerződés

amely létrejött
egyrészről a ……………………Önkormányzat, képviselője …………………….. polgármester (címe,
……………………..), mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről
Szervezet neve: ……………………….…………….., mint Támogatott (a továbbiakban:
Támogatott)
Székhely: ………………………………………………………………………………….
Levelezési cím: …………………………………………………………………………...
Adószám: …………………………………………………………………………………
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás átutalásra kerül: ……………………….
A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve: …………………………………..
Támogató és Támogatott (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a…………………………… Önkormányzat Képviselőtestülete által az önkormányzat
államháztartáson kívülre nyújtott 20….. évi önkormányzati támogatásról szóló felhívására beadott
pályázata alapján, a(z) ………../20…… (….…..) Képviselőtestületi határozatban rögzített döntése szerint
a Támogatott pályázati célja megvalósításához …………….. ,- Ft, azaz ……………………..…. Forint vissza
nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére. A támogatott időszakban fel nem
használt támogatási összeget legkésőbb az elszámolási határidőig vissza kell fizetni az Önkormányzat
bankszámlájára.

2. A nyújtott támogatás az alábbiakra használható fel:………………………...………………..

3. A pályázati kiírás és a Támogatott ……..…… ügyiratszámon iktatott adatlapja a jelen támogatási
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

4. A kifizetés átutalással történik a Támogatott jelen Támogatási szerződésben rögzített pénzforgalmi
számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

5. Támogatott kijelenti, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt támogatásnak
megfelelően számol el 201… január 15-ig.
6. Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz
eleget, vagy nem megfelelően számol el, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig
a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

 A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a
támogatott
 amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben
kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig
 amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg
nem haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig
 amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől
eltérő célra fordította, 1 évig
a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

7. Támogatott kijelenti, hogy az adatlapon rögzített adatok esetleges változásáról a változás beálltát
követő 5 munkanapon belül a pályázat kiíróját írásban értesíti.

8. A Támogatott az elnyert támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal és jelen
Támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi és szakmai elszámolót köteles készíteni 20…
év…………… hónap …….. napjáig. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy „…….. Ft …………………………
Önkormányzattal kötött …. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” szövegrészt, valamint a
szakmai teljesítés igazolása történjen meg.

9. Jelen támogatási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik Szerződő Felek közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával.

10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás összege vonatkozásában
megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás adóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett
részét köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére
a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal terhelten visszafizetni.

11. A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat értelmezték,
és a Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

……………………….

………………………….

Támogatott

Támogató

Kelt: ………………………….., 20…év...hónap…napján

3. melléklet a …/2018. (………..) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelethez

Nevesítetten működési költségként kell a pályázat során figyelembe venni:
 bejelentett alkalmazottak bére és közterhei, cafetéria és egyéb juttatásai,
illetve szerződéssel igazolt megbízási díjak.
 fenntartott iroda költségei (író és irodaszer, fénymásolás, IT és telefon
költségek), valamint ennek rezsiköltségei, ide köthető bérleti díjak.
 telephelyek tételesen kimutatható közüzemi és fenntartási költségei.
 saját tulajdonú eszközállomány fenntartási és karbantartási költségei,
értékcsökkenési leírása.
 azon utazási és kiküldetési díjak és költségek, melyek nem egyéb
projektekhez vagy támogatási célhoz köthetőek.
Nem számolhatóak el működési költségként a következők:
 felhalmozási, beruházási és felújítási költségek.
 projekt jellegűen pályázható egyéb célokhoz köthető kiadások (pl: pályázatban
külön célként nevesített utazás vagy tábor költségei).
 más pályázathoz igényelt saját önerő önkormányzati biztosítása.

Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
(Egységes szerkezetben a …/2018. (…….) ör. és a 4/2017. (III.8.) önkormányzati
rendelet módosításaival)
Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) A rendelet célja, hogy Szabadegyháza Község Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően
szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről
átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.
(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi
önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt
hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és
karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az
esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett
tevékenységet.
(3) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre
történő pénzeszköz-átadásra és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére,
függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés
alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat támogatást.
(4) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás
körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.
(5) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott
célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek
és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek
mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi
támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek
működéséhez és rendezvényeihez.
(6) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület
évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.
2. A támogatás nyújtásának feltételei
2. § (1) A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor
részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja
fordítani, amely Szabadegyháza község lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása,
terjesztése,
b) gyermekek táboroztatása,
c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,
g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység
előmozdítása,
j) kiadványok készítése.
(3) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott
összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat
kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt.
Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait
értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén
elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.
II. Fejezet
A pályázat
3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása
3. § (1) A hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetési
rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb március 31-ig1.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat kiírójának a megnevezését,
b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,
c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
d) a pályázat tartalmi elemeit,
e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,
f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
h) a pályázat elbírálásának rendét, határidejét,
i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,
j) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,
k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét,
m) az ellenőrzés módját.
(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kell
közzétenni.
(4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát,
bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy
nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó
számlaszámát,
c) a pályázat nevét,

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes
költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és
befejező időpontját.
(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
a. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről
szóló okirat száma;
b. a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb
alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
c. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról;
d. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
e. nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem
fizetett köztartozása nincs;
f. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban
meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
g. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek;
h. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
i. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a
mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását
megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat
benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó
köteles………... május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási
szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül
meghatározásra.
4. §
(1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni.
(2) Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor.
(3) A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek
szerint kell benyújtani, e rendelet 1. mellékletét képező pályázati adatlapon.
(4) A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30. nap.
(5) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás
benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.
(6) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati
kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet
csatolja pályázatához.
(7) A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet
támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati
kiírásban meghatározott határidőre.
(8) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen
esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős
szervezetet.
(9) Amennyiben működési támogatási kérelmet nyújt be a pályázó, ahhoz be kell
mutatnia az éves költségvetési tervükben beállított működési költségeket, mert annak
maximum 50 %-áig nyújthat támogatást az önkormányzat.

(10) Azon szervezet, melynek székhelye nem Szabadegyházán van, a kérelemhez
nyújtsa be
1. éves tervezett költségfelhasználási tervét.
2. éves nyitó taglétszámát, nevesítve köztük a helyi lakosokat.
3. a 2. pont alapján a helyi létszám arányában kaphatnak támogatást.
(11) Élelmiszer- és italelszámolást csak és kizárólag külön projekt célként megítélt
táborozáshoz, utazáshoz, szervezett rendezvényhez köthetően fogadjanak be, ha
azt a pályázatban külön rögzítették.
(12) Azon esetekben, amikor a pályázó „másik” pályázathoz kér önrész biztosítást,
azt – megítélése esetén is – csak a ténylegesen pályázott „másik” pályázat
igazolásakor fizessék ki számukra. Ehhez előre nevesíteni szükséges a „másik”
pályázat célját, összegét, előírt önrész mértékét. Amennyiben az szükségessé válik,
a Polgármesteri Hivatal adhat ki igazolást az önrész meglétéről és zárolásáról.
Elszámoláskor a „másik” pályázat elszámolásából kell kivonatolni az önrész
felhasználásának megfelelőségét igazoló iratokat és számlákat.

4. Egyedi kérelem
5. §
([1]) Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett
egyedi kérelem elbírálásáról a polgármester határozattal, 30 napon belül dönt.
(2) Alapítvány által benyújtott egyedi kérelem elbírálása a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik, melyről a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.
(4) A polgármester által egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban
pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes
személy, illetve szervezet, közösség képviselője részére.
(5) Az egyedi kérelemre történő támogatás esetenként az 50.000 Ft-ot nem
haladhatja meg. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
5. A pályázat elbírálása
6. §
(1) A beérkezett pályázatokat a képviselőtestület bírálja el.
(2) A képviselőtestület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő
ülésén dönt.
(3) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely
a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott,
b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. §-ban
meghatározottakat,
c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés
megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem
fizetett
köztartozással rendelkezik,
d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ába meghatározott
összeférhetetlenség áll fenn.

e) amennyiben a 9.§-ban foglaltak alapján kizárásra került a
kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban
(4) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:
a) a támogatott szervezet pontos megjelölését,
b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program
megnevezését, megvalósításának
befejezési határidejét,
c) a támogatás összegét,
d) a támogatással történő elszámolás határidejét,
e) a Knyt. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást.
(5) A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti
számlájára kerül átutalásra.
III. Fejezet
A támogatás
6. A pénzügyi támogatás felhasználása
7. §
(1) A támogatás nyújtásáról szóló képviselőtestületi döntés alapján a támogatottal
a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést
követő 30 napon belül.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési
címét, képviselőjét,
b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
c) a támogatott cél pontos meghatározását,
d) a támogatás összegét,
e) azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,
f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját.
(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási
szerződésben megjelölt célra használható fel.
(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy
személy írja alá.
7. A támogatással történő elszámolás
8. § (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig köteles elszámolni.
(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben
meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell
tartalmaznia.
(3) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda , illetve belső ellenőrzés
útján – a bemutatott számlák alapján – ellenőrzi. A polgármester a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet az előző
évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti
adattartalommal.
(5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell
vezetni, hogy „………… Ft ……………………. Önkormányzattal kötött ………..

számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő
aláírásával és dátummal.
(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a
támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe
ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a
támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az
önkormányzat részére visszafizetni.
(7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést
követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a
kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében
meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani.
Kizárás a támogatásból
9.§ (1) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási
felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától
számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
2. A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a
támogatott
1. amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a
szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig
2. amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de
kétharmadát meg nem haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra
fordította, 2 évig
3. amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben
kikötöttől eltérő célra fordította, 1 évig
a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.
8. A pénzügyi támogatás nyilvánossága
10. § A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a
támogatott célokról a képviselőtestület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a
lakosságot az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útján.

IV. Fejezet
Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével
– a polgármester dönt, mely döntésről a képviselőtestületet a soron következő
rendes ülésen, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Szabadegyháza, 2015. március 31.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Szabadegyháza, 2015. április 1.
Reiner Éva Ella
jegyzőt helyettesítő köztisztviselő
Egységes szerkezetbe foglalva 2017.03.10.
Nagy András Botond s.k.
jegyző

Reiner Éva Ella s.k.
helyettes jegyző

1. számú melléklet
…………………. önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
a Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás igényléséhez
20__. ÉVRE VONATKOZÓAN
1. A pályázó adatai:
A pályázó neve:
A pályázó címe:
A pályázó adószáma:
A pályázat megvalósításáért felelős személyek adatai:
Név:
Cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
2. A pályázati témakör: (aláhúzással jelölni)





szociális
egészségügyi
sport
közösségteremtő, kulturális

3. A pályázat előzménye:

4. A pályázatban megvalósítandó cél:
Figyelem: Egy pályázati űrlapon csak egy pályázati célra nyújthat be igényt!

5. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet:
Saját forrás:
Egyéb forrás:
Pályázott összeg:
6. A pályázott összeg részletezése: (költségvetés)

7. Számlatulajdonos adatai:
Név:
Helység, utca, házszám:
Telefon/fax:
A számlavezető pénzforgalmi jelzőszáma:

8. A pályázathoz csatolandó:
a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló
okirat száma;
b) a civil szervezet hatályos alapszabálya vagy működési egyéb alapdokumentumának a
szervezet vezetője által hitelesített másolat;
c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról;
d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nincs;
f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott
eljárás ellene nincs folyamatban;
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek;
h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló
bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell
dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem
áll rendelkezésre, a pályázó köteles 201….. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a

támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül
meghatározásra.

A pályázó kijelenti, hogy az adatlapon leírtak megfelelnek a valóságnak.

A pályázat kelte:
P.H.

A pályázó aláírása

1. NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
____
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
-

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ____ pont alapján

-

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ____ pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

2. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
____
Kijelenten, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt
szervezettel szemben fennáll, mert
a. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó):

b. Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI.
törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.
c. Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy
pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében
nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
d. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt
személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)
Indoklás:
Az érintett tulajdonos, Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álla (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér.
e. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet
tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e
személyek közeli hozzátartozója
Indoklás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI.
törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

Kivonat a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások
elosztása intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében,
lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.
(3) A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok tekintetében az (1)
bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, egyház vagy
szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy
döntéshozó személy, vagy ennek közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma vagy a Nemzeti
Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 2. §-ának (6) bekezdése szerint a
bizottság hozná, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott valamely körülmény fennállása az érintett
kollégiumi vagy bizottsági tag NKA tv. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségét alapozza
meg.
(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény alapján
létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző
alapítvány.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője
vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

2. melléklet
a ………../2014……………...

önkormányzati rendelethez

Útmutató
A támogatott számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elkészítéséhez
A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló követelményei:
1. A szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, melynek
összhangban kell lennie, a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap,
programleírás, részletes költségvetés).
2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei:
a) rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél
- pontos leírását, időpontját, helyszínét,
- résztvevők számát,
- az együttműködő szervezetek listáját.
b) hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek, stb.)
3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei:
a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok hitelesített másolata
(számla, számviteli bizonylat). A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti
példányára

rá

kell

vezetni,

hogy

……………………………….

Ft

…………………………………. Önkormányzattal kötött ……………. számú támogatási
szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt
követően kell a hitelesített másolatot elkészíteni.
b) kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be,
c) teljesítést igazoló bizonylatok (bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat, teljesítést igazoló
jegyzőkönyv, stb.) hitelesített másolata
d) a 3. számú melléklet szerinti, kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása
e) utazás, táborozás, kiosztásra beszerzett ruházat vagy ajándéktárgyak esetén azokról utaslista,
szálláslista, átvételi névjegyzék csatolása szükséges.

f) amennyiben üzemanyag kerül beszerzésre, annak elszámolását menetlevéllel vagy
gépüzemnaplóval kell igazolni.
g) csatolni kell a támogatott év pénzügyi jellegű bemutatását, melyből kitűnik a támogatott
szervezet éves bevétele forrástípusonként, valamint a kiadások működés és projektenkénti
bontásban.

3. melléklet
a …………………2014…………... önkormányzati rendelethez
Bizonylatösszesítő
Bizonylat

Bizonylat

Bizonylat

sorszáma

kiállításának kelte

kiállítója

Bizonylat tartalma

Bizonylat bruttó
végösszege

Kelt ……………………., 20….év …………….. hó …. nap
…………………………………..
a szervezet képviselője

4. melléklet
a ……………/2014……… önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés
amely létrejött
egyrészről a ……………………Önkormányzat, képviselője …………………….. polgármester
(címe,
……………………..), mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről
Szervezet neve: ……………………….…………….., mint Támogatott (a továbbiakban:
Támogatott)
Székhely: ………………………………………………………………………………….
Levelezési cím: …………………………………………………………………………...
Adószám: …………………………………………………………………………………
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás átutalásra kerül: ……………………….
A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve: …………………………………..
Támogató és Támogatott (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:
1. A

Támogató a……………………………

Önkormányzat Képviselőtestülete által az

önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 20….. évi önkormányzati támogatásról szóló
felhívására beadott pályázata alapján, a(z) ………../20…… (….…..) Képviselőtestületi
határozatban rögzített döntése szerint a Támogatott pályázati célja megvalósításához ……………..
,- Ft, azaz ……………………..…. Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a
Támogatott részére. A támogatott időszakban fel nem használt támogatási összeget legkésőbb az
elszámolási határidőig vissza kell fizetni az Önkormányzat bankszámlájára.
2. A nyújtott támogatás az alábbiakra használható fel:………………………...………………..
3. A pályázati kiírás és a Támogatott ……..…… ügyiratszámon iktatott adatlapja a jelen
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

4. A kifizetés átutalással történik a Támogatott jelen Támogatási szerződésben rögzített
pénzforgalmi számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.
5. Támogatott kijelenti, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt támogatásnak
megfelelően számol el 201… január 15-ig.
6. Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz
eleget, vagy nem megfelelően számol el, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3
évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
 A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a
támogatott
 amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben
kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig
 amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg
nem haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig
 amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől
eltérő célra fordította, 1 évig
a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.
7. Támogatott kijelenti, hogy az adatlapon rögzített adatok esetleges változásáról a változás
beálltát követő 5 munkanapon belül a pályázat kiíróját írásban értesíti.
8. A Támogatott az elnyert támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal és jelen
Támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi és szakmai elszámolót köteles készíteni 20…
év…………… hónap …….. napjáig. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy „…….. Ft
………………………… Önkormányzattal kötött …. számú támogatási szerződés terhére
elszámolva.” szövegrészt, valamint a szakmai teljesítés igazolása történjen meg.
9. Jelen támogatási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik Szerződő Felek közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával.
10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás összege vonatkozásában
megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás adóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett
részét köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat
részére a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal terhelten visszafizetni.

11. A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat
értelmezték, és a Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírják.

……………………….

………………………….

Támogatott

Támogató

Kelt: ………………………….., 20…év...hónap…napján

5. számú melléklet
Nevesítetten működési költségként kell a pályázat során figyelembe venni:






bejelentett alkalmazottak bére és közterhei, cafetéria és egyéb juttatásai,
illetve szerződéssel igazolt megbízási díjak.
fenntartott iroda költségei (író és irodaszer, fénymásolás, IT és telefon
költségek), valamint ennek rezsiköltségei, ide köthető bérleti díjak.
telephelyek tételesen kimutatható közüzemi és fenntartási költségei.
saját tulajdonú eszközállomány fenntartási és karbantartási költségei,
értékcsökkenési leírása.
azon utazási és kiküldetési díjak és költségek, melyek nem egyéb
projektekhez vagy támogatási célhoz köthetőek.

Nem számolhatóak el működési költségként a következők:




felhalmozási, beruházási és felújítási költségek.
projekt jellegűen pályázható egyéb célokhoz köthető kiadások (pl: pályázatban
külön célként nevesített utazás vagy tábor költségei).
más pályázathoz igényelt saját önerő önkormányzati biztosítása.

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Sárdi Tamás és Sárdiné
Paksi Renáta 2432 Szabadegyháza, Géza u. 14. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan
a 2432 Szabadegyháza, Géza u. 14. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása:
fűtéskorszerűsítés. A kérelmezők a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. A
korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 851.000,-Ft. A rendelet alapján a javasolt
támogatás: 425.500,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárdi
Tamás és Sárdiné Paksi Renáta 2432 Szabadegyháza, Géza u. 14.
szám alatti lakosok részére a 2432 Szabadegyháza, Géza u. 14. szám
alatti ingatlan vonatkozásában (hrsz: 39/11) a lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése
alapján 425.500,- Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Benedek Kálmán és Benedek
Rozália 2432 Szabadegyháza, István u. 42. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan a
2432 Szabadegyháza, István u. 42. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása:
fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere. A kérelmezők a rendeletben foglalt feltételeknek
megfelelnek. A korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 1.450.000,-Ft. A rendelet
alapján a javasolt támogatás: 600.000,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre
áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Benedek Kálmán és Benedek Rozália 2432 Szabadegyháza, István u.
42. szám alatti lakosok részére a 2432 Szabadegyháza, István u. 42.
szám alatti ingatlan vonatkozásában (hrsz: 576/9) a lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése
alapján 600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Vidovics Lajos Imréné 2432
Szabadegyháza, Vörösmarty u. 16. szám alatti lakos. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza, Vörösmarty u. 16. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása:
nyílászáró csere, külső hőszigetelés. A kérelmező a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
A korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 1.220.397,-Ft. A rendelet alapján a
javasolt támogatás: 600.000,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Vidovics Lajos Imréné 2432 Szabadegyháza, Vörösmarty u. 16. szám
alatti lakos részére a 2432 Szabadegyháza, Vörösmarty u. 16. szám
alatti ingatlan vonatkozásában (hrsz: 907/2) a lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése
alapján 600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Végh Mihály és Ács Teréz
2432 Szabadegyháza, Sárosdi u. 2. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza, Sárosdi u. 2. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása:
fűtéskorszerűsítés. A kérelmezők a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. A
korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 739.140,-Ft. A rendelet alapján a javasolt
támogatás: 369.570,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Végh
Mihály és Ács Teréz 2432 Szabadegyháza, Sárosdi u. 2. szám alatti
lakosok részére a 2432 Szabadegyháza, Sárosdi u. 2. szám alatti
ingatlan vonatkozásában (hrsz:……) a lakásépítés, energiatakarékos
korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 369.570,- Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Rauf István és Rauf Istvánné
2432 Szabadegyháza, Rózsa u. 3. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza, Rózsa u. 3. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása:
fűtéskorszerűsítés. A kérelmezők a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. A
korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 202.355,-Ft. A rendelet alapján a javasolt
támogatás: 101.178,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rauf
István és Rauf Istvánné 2432 Szabadegyháza, Rózsa u. 3. szám alatti
lakosok részére a 2432 Szabadegyháza, Rózsa u. 3. szám alatti
ingatlan vonatkozásában (hrsz:536/2) a lakásépítés, energiatakarékos
korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 101.178,- Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Vigh István és Vigh Istvánné
2432 Szabadegyháza, Gyári u. 3. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza, Gyári u. 3. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása: nyílászáró
csere. A kérelmezők a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. A korszerűsítésre
fordított számlákkal igazolt összeg: 358.000,-Ft. A rendelet alapján a javasolt támogatás:
179.000,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vigh
István és Vigh Istvánné 2432 Szabadegyháza, Gyári u. 3. szám alatti
lakosok részére a 2432 Szabadegyháza, Gyári u. 3. szám alatti
ingatlan vonatkozásában (hrsz:638/1) a lakásépítés, energiatakarékos
korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 179.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Fehér László Dávid 2432
Szabadegyháza, Széchenyi u. 11. szám alatti lakos. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza, Széchenyi u. 11. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása:
nyílászáró csere. A kérelmező a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. A korszerűsítésre
fordított számlákkal igazolt összeg: 1.007.618,-Ft. A rendelet alapján a javasolt támogatás:
503.809,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehér
László Dávid 2432 Szabadegyháza, Széchenyi u. 11. szám alatti lakos
részére a 2432 Szabadegyháza, Széchenyi u. 11. szám alatti ingatlan
vonatkozásában (hrsz:725) a lakásépítés,
energiatakarékos
korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 503.809,- Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Szabó István 2432
Szabadegyháza, József A. u. 25. szám alatti lakos. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza, József A. u. 25. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása:
nyílászáró csere. A kérelmező a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. A korszerűsítésre
fordított számlákkal igazolt összeg: 1.208.800,-Ft. A rendelet alapján a javasolt támogatás:
600.000,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó
István 2432 Szabadegyháza, József A. u. 25. szám alatti lakos részére
a 2432 Szabadegyháza, József A. u. 25. szám alatti ingatlan
vonatkozásában (hrsz:220) a lakásépítés,
energiatakarékos
korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 600.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Zétényi Eszter Mária 2432
Szabadegyháza, Táncsics M. u. 4. szám alatti lakos. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza, Táncsics M. u. 4. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása:
nyílászáró csere. A kérelmező a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. A korszerűsítésre
fordított számlákkal igazolt összeg: 475.180,-Ft. A rendelet alapján a javasolt támogatás:
237.590,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Zétényi Eszter Mária 2432 Szabadegyháza, Táncsics M. u. 4. szám
alatti lakos részére a 2432 Szabadegyháza, Táncsics M. u. 4. szám
alatti
ingatlan
vonatkozásában
(hrsz:95)
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése
alapján 237.590,- Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Kenyér István és Kenyér
Istvánné 2432 Szabadegyháza, József A. u. 43. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan a
2432 Szabadegyháza, József A. u. 43. szám alatt található. Az elvégzett korszerűsítés leírása:
fűtéskorszerűsítés. A kérelmezők a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek. A
korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 1.696.156,-Ft. A rendelet alapján a
javasolt támogatás: 600.000,-Ft. A költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kenyér István és Kenyér Istvánné 2432 Szabadegyháza, József A. u.
43. szám alatti lakosok részére a 2432 Szabadegyháza, József A. u. 43.
szám alatti ingatlan vonatkozásában (hrsz: 212) a lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése
alapján 600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2018. március 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február 13.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
a Kincsem Óvoda nyári zárva tartásának megállapításáról című napirendi ponthoz
Tárgy: Javaslat az óvoda nyári zárva tartására

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
fenntartó dönt az óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § rendelkezik az óvodák nyári zárva tartásának
lehetőségéről.
(7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak
szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda
nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét
nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az intézményvezető levele az előterjesztés mellékletét képezi. Az Óvoda javasolt nyári zárva
tartásának időtartama: 2018. augusztus hónapjában 06. hétfői naptól a 31. pénteki napig.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
a Kincsem Óvoda 2018. évi nyári zárva tartásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a Kincsem Óvoda nyári zárva tartási
rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
 2018. augusztus 06- tól – 2018. augusztus 31-ig.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február ...
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2018. február 20. napján tartandó ülésére
a Kincsem Óvoda nyári nyitva tartásának megállapításáról című napirendi ponthoz
Tárgy: Javaslat az óvoda nyári zárva tartására

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
fenntartó dönt az óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § rendelkezik az óvodák nyári zárva tartásának
lehetőségéről.
(7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak
szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda
nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét
nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az intézményvezető levele az előterjesztés mellékletét képezi. Az Óvoda javasolt nyári zárva
tartásának időtartama: 2018. augusztus hónapjában 06. hétfői naptól a 31. pénteki napig.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
a Kincsem Óvoda 2018. évi nyári zárva tartásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a Kincsem Óvoda nyári zárva tartási
rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
 2018. augusztus 06- tól – 2018. augusztus 31-ig.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2018. február ...
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község Polgármesterétől
2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2. Tel.: 25/509-560
E-mail: polgarmester@szabadegyhaza.hu

... napirend
Előterjesztés
Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 20-i
ülésére
Előterjesztést készítette: Nagy András Botond jegyző
Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség
Mellékletek: Általános iskolai körzethatárok tervezete
ELŐTERJESZTÉS
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 20-án tartandó ülésére
Tárgy: 2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a
megyeszékhely szerinti járási hivatal határozza meg és teszi közzé az általános iskolák
felvételi körzetét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1)
bekezdése alapján „A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a
települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az
illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a
nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről."
Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján „A települési önkormányzat a véleményéről
(...) február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt."
Ezek alapján Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala véleményezés
céljából megküldte az általános iskolai körzethatárok 2018/2019. tanévre vonatkozó
tervezetét, amiben nem jelzett változást a korábbi határokhoz képest.
Mivel az elmúlt években nem érkezett kérés, panasz a jelenlegi körzethatárokkal
kapcsolatosan, javasolom a tervezett körzethatárok jóváhagyását.

…/2018. (II. ...) határozati javaslat
Szabadegyháza Község Önkormányzatának
…/2018. (II. ….) határozata:
az általános iskolai felvételi körzethatárokról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése
alapján nyilatkozik, hogy a Szabadegyházi Kossuth Lajos
Általános Iskola feladatellátási helynek a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala által a
2018/2019. tanévre javasolt felvételi körzethatáraival egyetért,
azokkal kapcsolatosan módosítási javaslattal nem kíván élni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabadegyháza, 2018. február ...

Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Szabadegyháza község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2018. (II. …) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2013.(XII.19.) kt. számú
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintési
kötelezettségének eleget téve, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését
elfogadja, megállapítja, hogy a program felülvizsgálata nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot változatlan formában helybenhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Türr István Képző
és Kutató Intézetet a határozat megküldésével értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester

Éves beszámoló
2017
Nagy László Művelődési Ház
2432 Szabadegyháza
Szabadság tér 18.
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Készült:

2018. január

Készítette:

Omischl Erika
művelődésszervező

Intézményi létszám
A művelődési házban dolgozók és beosztásuk 2017-ben:

-

Intézményvezető: szerződése felmondással 2017. május 31-én megszűnt.

-

Rendszergazda: munkaviszonya megszüntetésre került 2017. augusztusban, munka
alól felmentve 2017. május 1-től.

-

Műsorszerkesztő: 2017. áprilisban megszüntetésre került a munkaviszonya, a
feladatot megbízási szerződéssel a Sárvíz-Multimédia Bt. (képviselője: Skoda István)
látja el.

-

Művelődésszervező: szerződése 2017. áprilistól áthelyezéssel módosítva. Az új
művelődésszervező szerződése 2017. június 1-től érvényes.

-

Kulturális közfoglalkoztatott: 1 fő (szerződése lejár 2018. február 28.)

-

Könyvtári asszisztens: 2 fő (szerződésük lejár 2018. február 28.)

-

Takarítónő: 1 fő (közmunkaprogram keretében foglalkoztatva, napi 4 órában,
szerződése lejár 2018. február 28.)

Az intézmény jelenleg igazgató nélkül működik, feladatát és jogkörét a művelődésszervező
vette át.
Jövő:
A művelődésszervező mellé egy fő főfoglalkozású kollégára lenne szükség, mivel a
közfoglalkoztatás keretein belül dolgozó kollégák szerződése lejár.
A könyvtárba elegendő egy fő könyvtári asszisztens alkalmazása, melyre a jelenlegi két főből
javaslom egyikük szerződésének meghosszabbítását. Megfelelő szakmai továbbképzésben
részesültek a székesfehérvári Vörösmarty Könyvtár részéről, azonban két fő munkaidejét nem
tölti ki a könyvtár ellátása.
A takarítónő foglalkoztatását is 8 órára javaslom módosítani, mivel jelenleg két másik helyen
is végzi feladatait, ezért nem fér bele minden feladat a napi 4 órába.
Jelenleg a korábbi rendszergazda feladatait nem tudjuk a Teleházban ellátni, mivel nem
rendelkezik egyik alkalmazott sem a megfelelő szakmai hozzáértéssel, ezért a számítógépeket
nagyrészt a gyerekek használják számítógépes játékokra.
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Eszközök
2017-ben megvásárlásra került 20 db bankettasztal.
A nagyteremben felszerelésre került a falak védelme érdekében egy lécsor, mely
megakadályozza, hogy a székeket a falig lehessen tolni, ezzel a festésben kárt téve.
Kifestésre került minden helyiség – kivéve a kistermet és a mosdókat.
Jövő:
Szükség lenne a meglévő 120 db szék mellé újabb 80 db székre, mert a korábban használtak
olyan állapotban vannak, melyet egy színházi előadásra vagy bármilyen más előadás
berendezéséhez már nem lehet használni. Ezeket sem kell kidobni, de szükség lenne az
újrakárpitozásukra.
A használatban levő vetítővászon, mely a Vörösmarty Könyvtár tulajdonában van, rossz
állapota miatt cserélésre vár, ezért javaslom egy új vetítővászon megvételét.
A színpad padlózatának felújítására (csiszolás és lakkozás) lenne szükség, valamint a
nagyterem márványpadlójának alapos takarítására, mivel a napi takarítás már nem elegendő a
karbantartására.
A színpad függönyeinek tisztítását is javaslom, mert legalább 1 éve nem voltak tisztítva, és
már igencsak porosak.
A művelődési ház 7 db szőnyeggel is rendelkezik, melyek közül 4 jelenleg nincs
használatban, mert alapos tisztítást igényelne.
A bejárati ajtó fölé olyan hőtartó függöny felszerelését javaslom, mely megakadályozza a
hideg levegő beáramlását, illetve a meleg levegő kiszökését, mert a hideg idő beköszöntével
az előtér főleg a rendezvények idején nem felfűthető a folyamatos ajtónyitogatás miatt. A
bejárati ajtó zárja jelenleg fordítva működik, mint egy hagyományos zárszerkezet különleges
kialakítása révén, melynek kezelése azonban gondot okoz, ezért célszerű lenne egy
hagyományos ajtókilincs felszerelése.
Jelenleg a mozgássérült mosdóhelyiség nincs használatban, mivel a wc-re nem sikerült
megfelelő méretű ülőkét vásárolni. Ez a helyiség takarítószeres raktárként üzemel.
A kinti színpad lépcsőinek fúgái nagyon rossz állapotban vannak, ezért a járólapok is leesnek,
eltörnek. Ezt sürgősen fel kellene újítani, mert amellett, hogy esztétikailag nem nyújt szép
látványt, balesetveszélyes is.
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Szolgáltatások és állandó programok
- Helyszín és feltételek biztosítása falugazdász ügyfélfogadáshoz:
A falugazdász Aliquander Erika, aki tanácsokkal látja el a helyi gazdálkodókat hivatalos
ügyintézés, határidők betartása érdekében. Ügyfélfogadási ideje minden héten pénteken 8:00
és 11:00 között. Az együttműködés eddig is zökkenőmentesen zajlott, és reméljük, hogy a
jövőben is ugyanilyen jól fog működni.
- Festőkiállítások szervezése:
Festőkörünk vezetője, Pocsai Julianna, aki évek óta vezeti a szakkört és szervez nyári
táborokat, rendszeresen hív meg vendégművészeket is, akik képeiből színvonalas kiállítást
mutathatunk be a nagyterem és az iroda helyiségeiben.
- Könyvtári programok:
Minden évben megrendezésre kerül a Könyvtári Hetek program keretében kulturális és
gyerekprogram, író-olvasó találkozó formájában, játékos vetélkedők által.
2017-ben Kálnay Adél gyermekkönyv író és Varró Dániel költő voltak vendégeink.
Jövőbeni terveink között szerepelhetne olvasóklub létrehozása, melynek kreatív vezetőjével
szövetkezve még színvonalasabb műsorok, szolgáltatások kerülhetnének bevezetésre. A
könyvtár facebook-oldalát is jobban ki lehetne használni információk átadására, terjesztésére.
Bevezetésre kerülhetne mesedélután, felolvasások, versmondók vendégül látása – nem csak a
jelesebb napokon, hanem könyvtári programokon belül.
Játékos formában lehetne felhívni az olvasás szeretetére a figyelmet, mint keresztrejtvények
készítése, nyereményjátékok bevezetése facebookon, honlapon vagy a Szabad1 Lap oldalain
keresztül.
A Vörösmarty Könyvtár negyedévente biztosítja a könyvtári állomány gyarapítását
meghatározott anyagi keretek között történő rendelési lehetőséggel, azonban ez a szerteágazó
témakör miatt nem jelentős növekedést mutat. Érdemes lenne negyedévente egy bizonyos
összeg rászánásával különböző témakörönként növelni a példányszámot.
- Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat programja:
A művelődési ház nagytermében rendszeresen tart tájékoztatókat a Munkaügyi Központ
Gárdonyi Kirendeltségének munkatársa, illetve munkaerő-közvetítő cégek is gyakran
kibérelik a termet munkaerő toborzás céljából.
- Terem bérbeadás:
A nagytermet illetve a kistermet rendszeresen kibérelik a 62-es úti felüljáró építésében
közreműködő szolgáltatók, illetve egy látszerész vállalkozás, akik bérleti díjat fizetnek a
használat fejében.
- Civil szervezetek támogatása:
Civil szervezetek működését olyaténképpen támogatjuk, hogy gyűléseikhez díjmentesen
biztosítunk termet (pl. vadásztársaság, szülői munkaközösség)
- Iskolai és óvodai programok támogatása:
Az iskolások részére – állandó programjainkon felül – mindig biztosítunk lehetőséget a
próbára, ha rendezvényre készülnek, vagy rendezvényt a művelődési házban tartanak (pl.
Mikulás-műsor, karácsonyi ünnepi műsor, farsang). Az általános iskolában vagy óvodában
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tartott programok mellett igyekszünk plusz programmal is szolgálni (pl. Mobilitási hét,
Kihívás Napja, Mikulás-ünnepség)
- Konditerem használata:
Jelenleg keddtől szombatig áll rendelkezésre a konditerem az erősíteni vágyók részére a
következő nyitva tartás szerint: keddtől péntekig 8:00 és 20:00 óra között, szombaton 12:00 és
16:00 között. 18 éven aluliak részére és azoknak, akik kezdőként használják az eszközöket
kedden és csütörtökön 18:00 és 20:00 között Rittler Gábor edző áll rendelkezésre, akinek az
óráin most is tumultus tapasztalható.
A jövőben javasoljuk a konditerem bővítését és más helyszínre helyezését.
Az eszközök most is elfoglalják a terem nagy részét, és ha 2-3 ember a teret meg is tölti, még
szűkösebb a hely. Jelenleg nincs lehetőség az edzés után lezuhanyozni, ami pedig elvárható
lenne egy edzőteremtől. Praktikusabb lenne egy nagyobb helyen kialakítani az edzési
lehetőséget, mivel a pincében is vannak erősítő padok elhelyezve, melyeket együtt lehetne
használni a többi géppel, beiktatva az edzéstervben, azonban a lenti gépek egyikét a hely
alacsony mennyezete miatt nem is lehet kihasználni funkciójában.
Ha a konditerem bővítése megtörténne, érdemes lenne gyógytornász alkalmazásában is
gondolkodni, mivel egyre több az olyan jellegű megkeresés, hogy rehabilitáció részeként
szeretnék az eszközöket használni. A művelődési ház nagyterme nem alkalmas gyógytorna
céljára, mivel földön feküdni nem tanácsos rajta.
- Teleház használata:
Az eredetileg helyi lakosok részére létrehívott kezdeményezés a közösségi
internethasználatra egyre inkább elveszíti létjogosultságát, mivel szinte mindenki rendelkezik
saját számítógéppel vagy okostelefonnal.
Jelenleg iskolaidő után csak gyerekek használják a számítógépeket, melyet az informatikusok
rendszeresen átvizsgálnak és megfelelő szűrőprogramokkal ellátnak, azonban
főfoglalkozásban nincs informatikus foglalkoztatva. Gyakorlatban nem töltené ki egy főállású
informatikus munkaidejét a teleház fenntartása, de a heti egyszeri informatikus látogatottság
sem elégíti ki az igényeket. Szükség lenne egy hozzáértő szakember állandó jelenlétére, aki a
gyerekek által használt programok és játékok jogosultságát is ellenőrzi.
Faxolási vagy szkennelési kérések nagyon ritkán érkeznek. Ha valaki ilyen jellegű
szolgáltatást kér, azt az irodában levő multifunkcionális eszközök segítségével oldjuk meg.
- Állandó foglalkozások:
Hétköznap a művelődési ház kihasználtsága továbbra is teljes. Teret adunk akrobatikus rock
& roll csapat edzésének, balettóráknak, rock táncegyüttes felkészülésének, néptáncnak,
kézműves foglalkozásnak, citeraoktatásnak, színjátszókörnek. Közös megegyezés alapján
nem fizetnek bérleti díjat, azonban a rendszeresen szervezett közösségi programok állandó
fellépői (Táncnap, Cukorfalat Fesztivál, SzabadNap, Mikulás-Gála).
Jelenleg egy hangszeres oktatás zajlik a művelődési házban, a citeraoktatás. Esetleg érdemes
lenne a jövőben közvéleménykutatást tartani és más hangszeres zeneoktató óráit is tervbe
venni.
A jövőben szeretnénk több kézműves programot megvalósítani, mert tapasztalataink szerint a
helyi lakosság körében népszerűbbek azon rendezvények, ahol alkotási folyamat tevékeny
részesei lehetnek.
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- - Nyugdíjas Klub:
A Nyugdíjas Klub tagjai kéthetente csütörtökön tartják üléseiket a művelődési ház
kistermében. A környékbeli klubokkal együttműködve évente kétszer látják vendégül
nyugdíjas társaikat: februárban és októberben.
Nem hivatalosan működnek, de fontos szerepet töltenek be a falu életében, minden
rendezvényen aktívan részt vesznek.
- - Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör:
A dalkör tagjai péntekenként gyűlnek össze a kisteremben próbákra. Egyre nagyobb sikereket
érnek el, a versenyeken kapott okleveleket és díjakat pedig a kisterem szekrényében állítják
ki. Évente egyszer Dalkörtalálkozó kerül megrendezésre, melyre meghívják társaikat. Ez a
találkozó ebéddel egybekötött műsort jelent, mely a kisszínpadon kerül szabadtéren
megrendezésre.
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Rendezvények
A falu lakossága megszokta és elvárja a rendszeresen megrendezésre kerülő programokat,
mint Cukorfalat Fesztivál, SzabadNap, Táncnap, Szüreti felvonulás, Mobilitási Hét,
Adventek.
Ezen rendezvényeken a művelődési ház ad helyszínt szabadtéri és fedett színpadán a
színvonalas zenei előadásoknak, melyekhez ismert előadókat hívunk meg vendégként. A
fellépők minőségi szolgáltatásán túl gondoskodunk gyermekprogramokról is, illetve a
fellépők személyi védelmének biztosítására biztonsági őrökkel.
2017-ben megrendezett események:
január 20:
január 21:
február 11:
március 18:
április 6:
április 12:
április 29:
május 20:
május 27:
május 31:
július 7-8:
augusztus 19:
szeptember 9:
szeptember 16-22:
szeptember 30:
október 7:
október 14:
október 21:
október 28:
december 1:
december 9:
december 17:
december 20:
december 23:

Mozgó Mozi
Kultúra Napja alkalmából színházi előadás
Nyugdíjasok Batyus Bálja
Tavasznyitó Táncdalfesztivál
Kálnay Adél író-olvasó találkozó
Húsvéti játszóház
Táncnap
Dalkörök Találkozója
Gyereknap
Kihívás Napja
Cukorfalat Fesztivál
SzabadNap
Családi nap és néptánctoborzó
Mobilitási Hét
Idősek Napja
Szüreti felvonulás és bál
Színházi előadás: Valahol Európában
Nyugdíjas Klubok Találkozója
Jótékonysági koncert Fekete Milánért
Adventi koszorúkészítés
Mikulás Gála
Kegye János pánsípművész koncertje
Családsegítő szolgálat karácsonya: Alma együttes koncertje
4. adventi gyertyagyújtás: Beatlehem együttes koncertje
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2018-ra tervezett programok
Az árak a 2017-es árajánlatok szerint lettek feltüntetve, 2018-as árak szerint
változhatnak, és nem tartalmazzák az áfát.
Február 24.
Nyugdíjas Klubok Batyus Bálja
vendég: Oszvald Marika
műsoridő: 30 perc
Ár: 171 450 Ft
Április 28.
Táncnap
Kerozin
műsoridő: 45-50 perc
ár: 200 000 Ft + 80/km Debrecenből számolva
Kefír
műsoridő: 40 perc
ár: 220 000 Ft + 100 Ft/km
Zanzibár
műsoridő: 90 perc
ár: 780 000 Ft
Július 6-7.
Cukorfalat Fesztivál
Péntek
Szabó Ádám
műsoridő: 30 perc
ár:175 000 Ft + 100 Ft/km
Uniqe
műsoridő: 45 perc
ár:250 000 Ft + 100 Ft/km
3+2
műsoridő: 90 perc élő
ár: 571 500 Ft
Hajnalig tartó buli: Viking zenekarral
Szombat
Pódium Színház gyerekelőadás
műsoridő: 60 perc
ár: 130.000 Ft + áfa + útiköltség (80 Ft/km)
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Bereczki Zoltán
műsoridő: 30 perc
ár: 240 000 Ft + 100 Ft/km
Grácia hegedűtrió
műsoridő: 30 perc
ár: 195 000 Ft + 100 Ft/km
Sipos F. Tamás
műsoridő: 30-40 perc
ár: 140 000 Ft + 100 Ft/km
Szikora Róbert és az R-GO
műsoridő: 90 perc élő
ár: 1.917.000 Ft
Retro buli hajnalig Sántha Robival

Augusztus 18.
Főzőverseny
vendég: Nádas György
ár: útiköltséggel nagyjából 130 000 Ft
Augusztus 19.
SzabadNap
Komonyi Zsuzsi
műsoridő: 45 perc
ár: 140 000 Ft + 100 Ft/km
Pál Dénes
műsoridő: 30 perc
ár: 210 000 Ft + 110 Ft/km (minimum 15 000 Ft)
Takáts Tamás Blues Band (Karthágó dalokkal)
műsoridő: 90 perc
ár: 610 000 Ft
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Hétfő
Babaszoba
Közösségi
szoba

Kedd

Állandó programok
Szerda
Csütörtök

Okosító torna
15:30-17:00

Okosító torna
15:30-17:00

15:00-17:00
Citera

10:00-13:00
Útépítők
(kéthetente)

17:00-20:00
Kézműves fogl.

Nagy terem

Konditerem

14:00-16:00
Nyugdíjas klub
(kéthetente)
14:00-18:00
Festőszakkör
(havonta1×)

15:00-16:00
Ovis balett

15:00-16:00
Néptánc

16:30 – 18:00
Álomtánc
Hajnival

16:00-18:00
B-Cool Dance

16:00-18:00
Hastánc
anyukáknak

8:00 – 20:00

8:00 – 20:00

Szombat

Vasárnap
Zárva

14:00-16:30
Színjátszók

18:00-20:00
Kempo
18 év alatt:
18:00-20:00

Péntek

18:00 – 20:00
Kempo
18 év alatt:
18:00-20:00
8:00 – 20:00

8:00-11:00
Falugazdász
ügyfélfogadás
Zárva

18:00 – 20:00
Vadon Nőtt
Gyöngyvirág
Dalkör

16:00-18:00
B-Cool Dance

14:00 – 16:00
B-Cool Dance

Zárva

Rendezvények
szerint
8:00 – 20:00

12:00 – 16:00

Zárva

Költségvetés 2018
JANUÁR
23. Kultúra Napi Vetélkedő felsősök részére
anyagköltség

35.000 Ft

FEBRUÁR
Szabad a vásár! – Kézműves Nap
anyagköltség, vendégoktatók díja
catering
24. Nyugdíjasok Batyus Bálja
fellépő, zenész
catering
3.

370.000 Ft
15.000 Ft
200.000 Ft
20.000 Ft

MÁRCIUS
Radványi Ervin-est – színdarab
fellépők díja
catering
14. Megemlékező műsor – színdarab
felkészítő tanároknak ajándék, szereplőknek ajándék
?
Mozgómozi
3.

50.000 Ft
20.000 Ft
100.000 Ft
200.000 Ft

ÁPRILIS
11. Költészet Napja – szavalóverseny
nyeremények, díjak, meghívott előadók díja
28. Táncnap
fellépők, egyéb költségek
catering
?
Kézműves workshop (papírfonás)
catering

20.000 Ft
2.200.000 Ft
20.000 Ft
200.000 Ft
10.000 Ft

MÁJUS
26. Gyereknap
anyagköltség, szolgáltatók
catering
30. Kihívás Napja
anyagköltség, meghívott fellépők
catering
?
Dalos Találkozó

600.000 Ft
15.000 Ft
1.000.000 Ft
10.000 Ft
400.000 Ft

JÚNIUS
15. Szeipné D. Márta búcsúztatója
fellépő, ajándék
?
Kézműves workshop (szappankészítő)

250.000 Ft
200.000 Ft

JÚLIUS
6-7.

Cukorfalat Fesztivál
catering

?

Családi nap

12.000.000 Ft
30.000 Ft
300.000 Ft

AUGUSZTUS
18. Főzőverseny
19. SzabadNap
catering
?
Kézműves workshop (waldorf babakészítő)

600.000 Ft
5.000.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft

SZEPTEMBER
1622.
29.
?

Mobilitási Hét
Idősek Napja
catering
Színházi előadás – Dzsungel Könyve
catering

1.000.000 Ft
800.000 Ft
380.000 Ft
150.000 Ft
15.000 Ft

OKTÓBER
13. Szüreti felvonulás és bál
fellépő, anyagköltség
catering
23. Fáklyás felvonulás, megemlékező műsor
27. Nyugdíjas Klubok Találkozója
fellépő, zenész
catering

500.000 Ft
200.000 Ft
50.000 Ft
300.000 Ft
300.000 Ft

NOVEMBER
?
?

Kézműves Nap
catering
Mozgómozi

270.000 Ft
20.000 Ft
200.000 Ft

DECEMBER
1. advent koszorúkészítés
Mikulás-napi műsor
Mikulás-Gála
2. advent - Református Kávéház
3. advent – Gödöllői kirándulás
4. advent – műsor
fellépő vendég catering

150.000 Ft

Rendkívüli iskolai rendezvények:
Könyvtári programok
(állománygyarapítás, író-olvasó találkozó)
Táborok:
- citeratábor
- akrobatikus rock & roll
- festőtábor
- családsegítő szolgálat tábora

300.000 Ft

Kézműves Ház anyagköltség:

300.000 Ft

Havi tisztítószer, irodaszer, egyéb anyagköltség:
vendégek részére vásárolt catering (kávé, üdítő, víz)

600.000 Ft
600.000 Ft

Néptánc ruhák:

150.000 Ft

Színpad felújítása:
Szőnyegek, függönyök tisztíttatása:
Öltözősátor vétele:

500.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft

2.
6.
8.
9.
16.
23.

250.000 Ft
0 Ft
0 Ft
200.000 Ft
10.000 Ft

1.000.000 Ft
150.000 Ft
200.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft
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2018.

2

A felülvizsgálat célja a koncepcióban vállalt feladatok időarányos végrehajtásának
bemutatása, valamint a változó gazdasági, jogszabályi háttér és az időközben jelentkező helyi
igények összehangolása.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ
2014 - 2019
I. BEVEZETÉS
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt. 92.§ (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési
önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót
készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e
szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 111/A. § (5) bekezdése alapján
a szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente
felülvizsgálja és aktualizálja.
A koncepció tartalmazza
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások
biztosításáról,
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges
együttműködés kereteit,
d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási
formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.
A

hivatkozott

jogszabályok

rendelkezéseire

tekintettel

az

Adonyi

Intézményfenntartó Társulása megalkotja a Szolgáltatástervezési Koncepciót.

Szociális
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A második generációs jogok XX. század első felében kerültek megfogalmazásra,
melyben a szociális biztonsághoz való jog megjelenik. Az államnak kötelessége e jogok
biztosítása, tehát tevőleges, aktív, pozitív magatartást kell tanúsítania a társadalma és tagjai
felé.
Magyarország Alaptörvénye XIX. cikke megfogalmazza:
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárnak szociális biztonságot
nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján
kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult.
(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében
a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő
személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.
(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló
egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi
intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való
jogosultság

feltételeit

a

nők

fokozott

védelmének

követelményére

tekintettel

is

megállapíthatja.

A szociálpolitika alapgondolata, hogy a társadalom különféle alrendszereinek működése
folytán mind az egyén, mind közösségei, különböző módon strukturált csoportjai számára
adódhatnak olyan élethelyzetek, amelyekben magukról átmenetileg vagy véglegesen,
elfogadható szinten nem tudnak gondoskodni. Olyan zavarokkal küzdenek, amelyek
társadalomba való be- vagy visszailleszkedésüket akadályozzák, normális életvitelük, illetve
megélhetésük tehát mások közreműködése nélkül nem biztosítható. Ebben a helyzetben a
társadalom, az állam – a szolidaritási elv jegyében – valamilyen módon a segítés
lehetőségével lép fel.
A koncepció célja:
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 meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait,
amelyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve
amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit;
 részletezni azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások
biztosítása során az önkormányzat érvényesíteni kíván;
 elősegíteni a szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény által szabályozott különböző
típusú intézmények magasabb szintű, szükségletekhez igazodó feladatainak ellátását.
A koncepció feladata:
 elősegíteni egy egységes szociális szolgáltató politika kialakítását a társulás településein;
 információkat biztosítani egyéb fejlesztési koncepciók, tervek kidolgozásához és
megvalósításához;
 információt adni a különböző szolgáltatást igénylők részére, illetve a szolgáltatást
biztosító intézmények, szervezetek számára.

II. AZ ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
Az Adonyi Többcélú Kistérség Társulás döntött az általa fenntartott Kistérségi
Szociális Központ megszűnéséről, de a kistérségi településekből négyen Adony, Iváncsa,
Kulcs és Szabadegyháza önkormányzatai úgy döntöttek, hogy közösen kívánják a szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladataikat ellátni. A feladatellátásra 2013. május 31.
napjával létrejött Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás, mint felügyeleti szerv egy új
önállóan működő költségvetési szervet Adonyi Szociális Központ néven hozta létre, mely
2013. október 1-ével érvényes működési engedéllyel rendelkezve megkezdte illetve folytatta
tevékenységét.
A Központ gazdálkodási feladatait az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Társulás
székhelyének polgármesteri hivatala látja el.
A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások biztosítása az intézmény, különböző szervezeti
egységei közreműködésével történik.

III. A LAKOSSÁGSZÁM ALAKULÁSA
A lakónépesség alakulása településeinken a Belügyminisztérium statisztikai adatai alapján a
következő ábra szerint alakult 2017-ig.
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Az ábrán látható, hogy két településen csökkenő lakosságszám jelenik meg, Adony szinte
ugyanazt a népességszámot tartja, mint 6 évvel ezelőtt. Kulcs településen emelkedik
markánsan a lakosok száma.
Kulcs település népesség növekedésének szociális okai a következők lehetnek. A
gazdasági válság, a recesszió, a banki hitelek miatti eladósodás több családot kényszerít
otthona eladására, illetve az árverezésre kerül és így betelepülnek a község külterületén
található olcsó zárt kertekbe, nyaralóiba. Illetve egy másik jelenség az agglomeráció a
közelben lévő Dunaújváros tehetősebb lakosainak megindulása a város vonzáskörzetében
található Kulcs településre. Kulcs folyamatos és töretlen fejlődése vonzóvá és szimpatikussá
teszi a letelepedők számára a Duna menti települést.
IV. KORÖSSZETÉTEL 2011 KSH ADATAI SZERINT
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Korösszetétel vizsgálata 2011 óta nem történt településekre bontva, friss információnk nincs.
Általánosságban viszont elmondható a KSH felmérései alapján, hogy 2016-ban kismértékben
csökkent a nők létszámtöbblete. A nemenkénti arányt a legkiegyenlítettebbek között említi
Fejér megyében.

V. SZOLGÁLTATÁS IRÁNTI IGÉNYEK 2017. október a KENYSZI rendszerbe való
jelentés szerint
Szociális étkeztetést igénylők
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A szolgáltatás célja, azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetése, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem
képesek más módon megoldani különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
2014 szeptemberéhez hasonlóan alakult 2017. októberben is az igénylések száma.
Adonyban történt vállalkozó váltás. A minőséget nem befolyásolta az új szolgáltató
megjelenése, az ételek is kezdenek újra ízesek lenni a szigorú szabályozás után. Adonyban
intézményünk tálaló konyhájában történik az étel kimérése a HACCP rendszerben
megfogalmazott irányelvek alapján. Az ősz folyamán Nébih ellenőrzés 89%-s, jó minősítéssel
látta el a munkafolyamatot. Az étel kiszállítása az önkormányzati autóval történik szociális
gondozó kíséretében. Az igénybe vétel három formája valósul meg, hiszen étkezési
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lehetőséget tudunk biztosítani helyben, vannak, kik az ebédet saját maguk viszik haza, illetve
a már említett kiszállítással történik, melynek kiszállítási díja van.
Szabadegyházán történt felmérés az étel minőségével kapcsolatosan, mely után
elmondható, hogy általánosságban az idősek meg vannak elégedve az étellel. Továbbra is a
szolgáltató szállítja ki időseink számára a napi egyszeri melegételt.
Iváncsán szintén a szolgáltató szállítja ki az ebédet, az idősekkel kedves és udvarias, jó
kapcsolat révén azonnal jelez szolgálatunknak, ha az étel kiszállítása alatt az idős emberrel
kapcsolatosan észlel valami problémát.
Szolgáltató váltás történt Kulcson is, a több mint tíz éves együttműködést szünteti meg
a Proviant-Kiss Kft. 2018.01.02-től az Iváncsa településre szállító Rácmenza Kft viszi
Kulcsra is az időseink számára az ebédet. Itt nagy változás, hogy gondozóink mentesülnek az
ebédszállítás

alól.

Természetesen

azon

gondozottjaink

számára,

kiknek

az

étel

előkészítésében, illetve az étkeztetés segítésében kell részt venni továbbra is biztosított, mely
már a házi segítségnyújtás tevékenységi köréhez tartozik.
Az étel minden településen saját éthordóban kerül kiosztásra. Étkeztetésre várakozót
nem tartunk nyilván, a településeken a szolgáltatók minden adagszámigényt ki tudnak
elégíteni. Ami egyik szolgáltatónál sem elérhető az sajnos a speciális étrend, diétás étrend.
Lehetőségek kutatása a további cél a felmerült igények kielégítésére.
Házi segítségnyújtást igénylők
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Házi segítségnyújtás szolgáltatás célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy
saját lakókörnyezetében biztosítsa az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás biztosítja az alapvető gondozási-ápolási feladatok elvégzését, a
veszélyhelyzetek

kialakulásának

megelőzésében,

illetve

azok

elhárításában

való

segítségnyújtást.
Hozzásegít az önálló életvitel fenntartásában, biztosítja az ellátott és lakókörnyezete
higiénés körülményeinek magtartásában való közreműködést. A házi segítségnyújtás
biztosítása, jelentős hiányt pótol a szociális ellátó rendszerben. Az idős emberek jellemzője a
szülőfaluhoz, a lakóhelyhez, rokonsághoz való szoros kötődés. Így fontos, hogy ezt
számukra biztosítani tudjuk, adott esetben a közösség által fenntartott, szervezett
szolgáltatásokkal.
A törvény 2016. januártól alapjaiban változtatta meg a házi segítségnyújtás módszerét.
2015. decemberében egy kidolgozott jogszabály által meghatározott mérő táblával kellett az
idősek gondozását besorolni szociális segítés vagy személyi gondozás, illetve szociális segítés
és személyi gondozás kategóriájába.
A szociális segítés keretében (amelyhez alacsony szükséglet kielégítését szolgáló
tevékenységek tartoznak) biztosítani kell:


a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,



a háztartási tevékenységben való közreműködést,



a

vészhelyzetek

kialakulásának

megelőzésében

és

a

kialakult

vészhelyzet

elhárításában történő segítségnyújtást,


szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében (amelyhez „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási
tevékenységek ápolási feladatok tartoznak) biztosítani kell:


az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási
és ápolási feladatok elvégzését, ill. a szociális segítés keretében megjelölt feladatokat.
A felülvizsgálatot követően a 2016-os esztendőben a finanszírozás még egyösszegű

volt a gondozási tevékenységekre, majd 2017 januárjától nagyon markánsan vált el ketté a
házi segítségnyújtás támogatási összege.
Az állami támogatás fajlagos összege a végezhető két résztevékenység után: szociális
segítés támogatási összege a költségvetési törvény alapján 25 000/Ft/fő, míg a személyi
gondozásra kötött megállapodások után 2017. évben 273.000,-Ft/fő, 2018. évben 429.000,-
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Ft/fő nemzetgazdasági miniszteri döntés alapján a fajlagos összegek korrigálása után adható
egy évben.
A szociális gondozói létszám számítását havi szinten kell megállapítani az elvégzett
gondozási órák alapján. Az ellátottanként összesített órák után a kapott összeget 147-tel
osztjuk és így kapjuk meg a havi létszámszükségletet. Ugyanezt az összesített óraszámot
osztjuk 21-el, akkor megkapjuk, hogy hány főre igényelhető a költségvetési támogatás.
A kapott összegeket nagyban befolyásolhatják a gondozók hiányzásai, az ellátottak
kórházba kerülése stb. A számítási alap azért is problémás, mert a szociális segítést, mint a
házi gondozás preventív tevékenységét teljesen „leírták” a feladat végzése a döntéshozók
szerint nem érdemes az elfogadható költségvetési támogatásra. Pedig az Adonyi Szociális
Központnak májusi adatok alapján az akkor 78 megállapodásból 23 segítés volt. A szociális
segítésre vonatkozó megállapodások nagyrésze Szabadegyháza településen volt, 16 fő. A
normatív támogatás visszamondása itt volt súlyosabb, hiszen 6 főről kellett lemondanunk az
összesített adatok alapján. A szociális segítéssel megállapodott gondozottak ellátása miatt a
dolgozók nem tudják az előirányzott 147 óra személyi gondozást hozni, ami a finanszírozás
esetleges, elképzelhető jövőbeni változtatása miatt szintén gond lehet. Lényeges változtatás
még, hogy a szociális segítést, mint alacsony szükségletet szolgáló tevékenységet
szakképzetlen munkaerő is elláthatja, akár az önkormányzat által közfoglalkoztatásban
alkalmazott is. Központunk dolgozói továbbra is ellátják a települések rászorulóit,
szakképzetlen bevonására helyettesítéskor került csak sor.
Adony településen két fő dolgozik jelenleg a házi segítségnyújtásban, mindketten
szakvégzettséggel rendelkeznek. Nyugdíjazás miatt a gondozóváltás zökkenő mentes volt,
tapasztalt, megbízható kolléganőt sikerült alkalmazni. Az igénylések továbbra is a házi orvos
által javasoltak, illetve a családtagok felkeresése alapján kerülnek szolgálatunkhoz. Előfordult
a kórházi szociális munkás megkeresése is a betegek érdekében, további gondozási
lehetőségek felkutatására. Együttműködtünk a Szent Pantaleon Kórház nővéreivel is szükség
esetén. Kiemelt figyelemmel kísérik gondozóink az időseket és előfordult, hogy a rendőrség
segítségét kérve sikerült olyan embereket eltávolítani az idősek közeléből, kik azok
jóhiszeműségüket kihasználva fosztották ki folyamatosan gondozottjainkat.
Iváncsán is történt változás a gondozónő személyében. Jelenleg helyettesítő gondozó
van a gyesen lévő kolléga helyett. A váltás itt is zökkenőmentes volt, az idősek hamar
elfogadták az új gondozót. Iváncsán nagyon jó szakmai együttműködés zajlik a családsegítő
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és házi gondozóink között, illetve a település jelzőrendszeri tagjaira is lehet mindig számítani.
Mivel irodánk az önkormányzat épületében van esetleges polgármesteri, jegyzői segítség
hamar elérhető volt számunkra, és gondozottjaink érdekében.
Szabadegyházán szintén történt több változás is. Az önkormányzat anyagi
támogatásával ketten is megszerezték a szükséges szakképzettséget. 2017-ben felmondott
kolléga helyére októbertől került alkalmazásra képzettség nélkül egy kolléga, ki jelenleg még
próba idejét tölti. Ezen a településen is számos esetben fordulhattunk segítségért a hivatalhoz,
együttműködésünket példaértékűnek tartjuk.
Kulcs településen az évek alatt sikerült elérni a gondozói létszám emelését. Jelenleg
három fő dolgozik a községben. 2018-tól a feladatok közé nem tartozik az ebédszállítása, így
a felszabaduló időt gondozásra lehet fordítani. Mindhárom kolléga szakképzett. Több
alkalommal volt itt is jelzés a kórházi szociális munkástól, mely után gondozóink illetve a
családsegítő is felkereste otthonában a rászorulót. Előfordult, hogy visszautasították a
gondozás lehetőségét, vagy biztosította a gondozást más úton a család. Az ellátásunk továbbra
is önkéntes, sajnos előfordul, hogy mi látjuk a szükségét a gondozásnak, figyelemmel
kísérésnek, de nem kérik mégsem a házi segítségnyújtást.
Előfordulnak olyan esetek, hogy otthoni elhelyezésre lenne szüksége a gondozottnak,
de ő maga nem szeretne bemenni. Ez szintén nehéz helyzet elé állítja gondozóinkat, hiszen
egy 24 órás felügyeletet igénylőt alapellátásunk nem tud biztosítani, ilyenkor nézünk utána,
hogy a településen van e olyan személy, aki be tud segíteni a gondozási folyamatba.
Törekszünk arra, hogy ne maradjon ellátás nélkül egy idős, rászorult ember sem.
Tervezzük a házi gondozás népszerűsítését, széles körben a feladatellátás céljainak
megismertetését. A szolgáltatás terjesztéséhez a helyi médiákat, lapokat települési oldalakat
vesszük igénybe. A fentebb említett településenként rövid kis beszámoló mutatja, hogy
mennyire nagy szükség van az összefogásra az idős, rászoruló elesett emberek érdekében.
A jövőre nézve is marad a cél, hogy ugyan az Adonyi Szociális Központ feladata a
különböző szakfeladatok ellátása, de vitathatatlan az önkormányzatok, jelzőrendszeri szervek
felelőssége, a konstruktív együttműködése Központunkkal az ellátások zökkenőmentessége
érdekében.
Adony településen működő idősek nappali ellátását igénylők 2017-ben
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A nappali ellátás célja, hogy a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban
élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló
fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosítson lehetőséget a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére
napközbeni étkeztetésre.
2017-ben jogszabályi változások történtek itt is. Új szolgáltatási elemeket emeltek be
az ellátásba:
a) tanácsadás – mely esetünkben egyéni segítő beszélgetés, ellátás rendszeres igénybe
vételére motiválás, egyéni esetkezelés, konfliktuskezelés, stresszkezelés, megküzdési
stratégiák gyakorlása, hozzátartozói kapcsolattartás-tanácsadás; egészségügyi szűrések,
tájékoztató előadások
b) készségfejlesztés - egyéni fejlesztés, képességek szinten tartása, szociális készségek szinten
tartása, fejlesztése, kézműves foglalkozások, társas kapcsolatok segítése
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás - személyes ruházat tisztítása, önállóbb
életre nevelés (mosás, vasalás)
d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,
e) esetkezelés - hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, információnyújtás a pénzbeli
és természetbeni ellátások formáiról és az igénybevétel feltételeiről, szükség esetén támogatás
igénylésében

segítségnyújtás,

együttműködés

hozzátartozókkal,

kapcsolattartás

háziorvosokkal, kezelőorvosokkal
f) felügyelet - az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás
helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel,
eszközökkel biztosított kontroll,
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g) gondozás - gyógyszerelés, személyi higiénében segítségnyújtás, szükség esetén epilepsziás
roham kezelése, segítség étkeztetésben, RR/VC/testsúly mérés
h) közösségi fejlesztés – szabadidős tevékenységek (társasjáték, kvízjáték, rejtvényfejtés,
közös főzés, generációs találkozók óvodásokkal, ünnepi megemlékezések, alkalmi ünnepek
(születésnap, karácsony, húsvét), kulturális programok (színház, könyvtárlátogatás)
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít. A szakmai program megvalósításának várt
követk get nyújt a szociális ügyek intézésben, az egészségügyi alapellátás megszervezésében.
Továbbá segítséget nyújt a mentális és életviteli nehézségekkel küzdő ellátottak
problémáinak megoldásában.
A személyes gondoskodás megszervezésére a törvényi előírásoknak megfelelően
Adony város települési önkormányzata köteles idősek nappali ellátását biztosítani.
A nappali ellátás 30 férőhelyre engedélyezett, a működési engedélyhez, ellátási területként
Kulcs, Iváncsa és Szabadegyháza községet is bevontuk. Az intézmény 2010 decemberében
Uniós pályázatból került felújításra, megoldott lett az akadálymentesítés. A közösségi
együttlétre alkalmas helyiségek új bútorzattal szolgálják az igénybe vevőket.
Család- és gyermekjóléti szolgálat
2016. január 1-től a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató – a

család- és gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető.
A családsegítés célját és feladatát az szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működési feltételeikről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet szabályozza.
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés keretében:

 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,


az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá

 a

szociális

szolgáltatásokhoz

való

hozzájutás

megszervezését,

a

szociális

segítőmunkát,

 a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítését,

 a közösségfejlesztő

programok

szervezését,

készségfejlesztést,

 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek,

valamint

egyéni

és

csoportos
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 az adósságteherrel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők,
 a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek,
 a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és
családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

 a kríziskezelést,
 a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt településen és fővárosi
kerületben működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a menedékjogról szóló
törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés
elősegítését.
A családsegítés célja a szociális és a mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett,
illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az
ilyen helyzethez vezető okok megszüntetése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének
elősegítése.
A kliensek érdekében végzett tevékenységet a Szociális Munka Etikai Kódexében
lefektetett elvárások szerint végzik a családsegítők.
A településeken a törvényben előírt jelzőrendszer működik (háziorvos, védőnő, rendőrség,
oktatási intézmények), amely segíti felderíteni a rászoruló egyéneket, családokat.
Családsegítők havonta egyszer szakmai teamben segítik egymás munkáját a hatékony,
kreatív, minőségi szociális munkát tapasztalatukkal, szakmai tudásukkal.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Tevékenységi köre:
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében


a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,


a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése,
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a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,


a szabadidős programok szervezése,



a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében:


a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,


a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,



az 1997. évi XXXI 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és

intézményekkel, mint
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselővel való együttműködés megszervezése, tevékenységük
összehangolása,


tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a

gyermek

örökbefogadáshoz

való

hozzájárulás

szándékával

történő

elhelyezésének

lehetőségéről
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai
szociális munkát is biztosíthat.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
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a gyermekkel és családjával végzett szociális segítőmunkával elősegíteni a gyermek

problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,


a

családi

konfliktusok

megoldásának

elősegítése,

különösen

a

válás,

a

gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,


kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,



szociális alapszolgáltatások igénybevételét,



egészségügyi ellátások igénybevételét,



pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.
A család- és gyermekjóléti szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő

gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és
annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
Szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat.
Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.
Felkérésre környezettanulmányt készít, valamint szükség szerint kezdeményezi a települési
önkormányzatnál új ellátások bevezetését.
Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, részt vesz a
külön

jogszabályban

meghatározott

Kábítószerügyi

Egyeztető

Fórum

munkájában,

nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
A gyermekjóléti szolgálat a családsegítéshez hasonlóan komplex feladatot lát el,
hiszen a megoldandó problémák az élet minden területéről adódnak, és ezért igényli a
családsegítők széleskörű szakmai tapasztalatát és magas színvonalú hozzáértését.
Cél, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás a működési területen élőknek segítséget
nyújtson a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások kivédésében, illetve abban, hogy
képessé váljanak a különböző problémáik önálló megoldására.
Lényeges a preventív megoldások megtalálása a családokkal való együtt gondolkodás, a
szociális és mentális szükségleteiknek feltárása, közvetítése és a megoldás elősegítése,
megőrzése, a korrektív technikák alkalmazása, az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi
funkciók helyreállításának előmozdítása.
A gyermekjóléti szolgáltatás egyik sarkalatos feladata az észlelő- és jelzőrendszer
működtetése, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását,
valamint a gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését.
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Az intézményen belül önálló szakmai egységet képez a gyermekjóléti szolgálat. Szakmai
egység vezetésére kijelölt Kulcs település családsegítője rendelkezik a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt
képesítéssel és szakvizsgával.
Az Adonyi Szociális Központ alkalmazásában álló családsegítők az alábbi módon teljesítik
feladataikat:
Kulcs településen dolgozó családsegítő számára biztosított a telephelyen külön iroda,
melynek címe: 2458 Kulcs, Kossuth út 67. A kolléga egy személyben látja el a család- és
gyermekjóléti szolgálat feladatait. Munkaideje 8 órától 16 óráig tart. Fogadó órái az alábbi
módon alakulnak:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

8:00-12:00
13:00-16:00
8:00-10:00
8:00-10:00

Péntek

Nincs ügyfélfogadás

A családsegítő elérhető telefonon és e-mail címen egyaránt. Biztosított számára kerékpár,
mobil telefon, az irodájában van számítógép, internet elérhetőség, zárható szekrény. Ami
hiányzik az igazából az elkülönítette váróhelyiség az ügyfelek számára.
Szabadegyházán a család- és gyermekjóléti szolgálat a település központja
közelében helyezkedik el. A 2 családsegítő külön irodában fogad, váróhelyiség az előtérben
található. Munkaidejük 8 órától 16 óráig tart. Az egyik családsegítő végzettség szerint
szakvizsgázott szociálpedagógus, a másik kolléga családsegítő asszisztensként van jelen.
A szolgálat tárgyi feltételei adottak, internet, számítógép, nyomtató, szolgálati telefon, zárható
szekrények, a gondozó számára a családlátogatásokhoz kerékpár. A családsegítő elérhető
telefonon.
Ügyfélfogadási ideje: Hétfő, Szerda 8-11 óráig
Kedd, Csütörtök 13-15 óráig
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Iváncsa és Besnyő település családsegítője teljes időben látja el a család- és
gyermekjóléti szolgálat feladatait. Végzettsége megfelel az előírtaknak, szociálpedagógus.
Munkaideje 8 órától 16 óráig tart.
Ügyfélfogadási ideje osztott a két településen:
Besnyőn: Hétfő: 8-15 óra között
Szerda: 8-11 óra között
Iváncsán: Kedd: 13-15 óra között
Csütörtök: 8-11 óra között
Péntek: 8-11 óra között
Munkájához kerékpár biztosított. A gyermekjóléti szolgálat Iváncsán önkormányzat
épületében kapott helyet. Az irodában adminisztrál a házi segítségnyújtásban dolgozó
gondozó is. Váróhelyiség adott, interjúra, esetkonferenciára a hivatal tárgyalóját veszik
igénybe. Besnyő településen önálló intézmény áll rendelkezésre, elkülönített fogadó
helyiséggel.
Adony településen 2 teljes munkaidős kolléga látja el a család- és gyermekjóléti
szolgálat feladatait. Munkaidejük 8 órától 16 óráig tart. Adony területén kerékpár használatára
van szintén lehetőség a település központjában lévő szolgálat helyéről könnyen elérhető
minden gondozott lakhelye. Az intézményen belül működik az idősek nappali ellátása a
számukra biztosított foglalkoztatót a gyermekjóléti szolgálat is igénybe veszi. Az intézmény
jól felszerelt, akadálymentes épület. A kollégák számára biztosított az internet, számítógép,
nyomtató, fénymásoló használata, telefonvonal, és rendelkezik mobillal is. Ezek a telefonok
elérhetőek a gondozottak számára is.
Ügyfélfogadási ideje: Hétfő, Szerda 8-11 óráig
Kedd, Csütörtök 13-15 óráig
Adony településsel közös hivatalt alkotó Beloiannisz település is bekerült a feladatellátásba.
A feladatot Adony családsegítői látják el.
Beloiannisz ügyfélfogadási ideje: Szerda, 9-14-ig tart
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VI. AZ ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK HELYZETE, AZ
ÜTEMTERV, A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA
Az 1993. évi III. törvény 86. §- a szerint a települési önkormányzat köteles biztosítani
„(1) a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati
hivatal székhelye a településen van,
b) étkeztetést,
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c) házi segítségnyújtást,
d) állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális szolgáltatásokat,
e) az a)-d) pontban nem említett szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
(2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
a) Hatálytalan: 2016. I. 1-től
b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek
nappali ellátását.”

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás az Adonyi Szociális Központ
működtetése által a törvénynek megfelelően 2013. október 1. óta az alábbi telephelyeken
kezdte meg kötelezően ellátandó feladatait és biztosítja folyamatosan a szolgáltatásokhoz való
hozzáférést.
Székhelye :
2457 Adony, Kossuth L. u. 9.
Közigazgatási területén működő szolgáltatások:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Idősek Nappali Intézménye
Személyi feltételei:
2 fő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban családsegítő
2 fő házi gondozó
1 fő idősek nappali ellátásában gondozó
1 fő szociális étkeztetésben gondozó
1 fő intézményvezető
1 fő adminisztrátor
Telephelyei:
2454 Iváncsa, Fő u. 61/b
Közigazgatási területén működő szolgáltatások:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Személyi feltételei:
1 fő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban családsegítő
1 fő családsegítő asszisztens
1,5 fő házi gondozó (8 és 4 órában)
2458 Kulcs, Kossuth út 67. sz.
Közigazgatási területén működő szolgáltatások:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi feltételei:
1 fő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban családsegítő
3 fő házi gondozó
2432 Szabadegyháza, Sárosdi út 7.
Közigazgatási területén működő szolgáltatások:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Személyi feltételei:
1 fő családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban családsegítő
1 fő családsegítő asszisztens
3 fő házi gondozó
VII. A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSEI, FINANSZÍROZÁSI, FEJLESZTÉSI
FELADATAI, ESETLEGES EGYÜTMŰKÖDÉS KERETEI
A szociális szolgáltatások működtetéseinek forrásai:
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A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott központi támogatás, feladat
finanszírozás az alábbiak szerint.

A 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetése alapján:
-

Szociális étkeztetés fajlagos összege
55 360 forint/fő, de a Kiegészítő szabályoknak megfelelően mivel a
feladatellátásról társulás gondoskodik, az ellátottak után a fajlagos
összeg 110%-a igényelhető.

-

Házi segítségnyújtás
- szociális segítés 25 000 forint/fő,
- személyi gondozás 429 000 forint/fő
Amennyiben a házi segítségnyújtásról társulás gondoskodik, úgy a
személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos
összeg 130%-a igényelhető.

-

Időskorúak nappali intézményi ellátása
109 000 forint/fő, a Kiegészítő szabályoknak megfelelően mivel a
feladatellátásról társulás gondoskodik, az ellátottak után a fajlagos
összeg 150%-a igényelhető.

-

Család- és gyermekjóléti szolgálat

3 000 000 forint/számított létszám/év



a szociális étkeztetés és két településen a házi gondozás térítési díj bevételei,



a fenntartói hozzájárulás,



pályázatok


A bevételeink növelését sikeres pályázatokkal kívánjuk elérni. Ennek érdekében a Központ
egyik kollégája kapja a feladatot a folyamatos pályázatok figyelésére, mely a családsegítés
részét is képezi, hiszen elérhető forrásokról, támogatásokról így tudjuk informálni az
ellátottakat is.

VII.

AZ

EGYES

SZEMÉLYEK,

ELLÁTOTTI

CSOPORTOK

PSZICHIÁTRIAI

BETEGEK,

(IDŐSEK,

FOGYATÉKOS

SZENVEDÉLYBETEGEK)
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SAJÁTOSSÁGAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN A SPECIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK,
SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE
Speciális ellátási formákat egyik ellátás esetében sem tudunk nyújtani, de az ellátási
kötelezettség teljesítése szempontjából továbbra is fontos az ellátást biztosító civil
szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés, mivel a tapasztalatok szerint a
szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek körén belül egyre jobban mutatkozik az ellátási
igény. Főleg közösségi ellátásokat végző gondozókkal volt már kapcsolatunk, ők a megkereső
szolgálatukkal segítették településeinken az otthonába zárkózott pszichiátriai, illetve
szenvedélybetegségben szenvedő ügyfeleket.
Természetesen

családsegítőink

is

fogadnak

és

foglalkoznak

pszichiátriai

és

szenvedélybetegekkel, és akad természetesen gondnokság alatt álló fogyatékos személy is az
ellátottak körében.
Az idősek nappali ellátása keretében tudunk fogadni olyan rászorulókat, kik hajléktalanságuk
miatt, fogyatékosságuk miatt szorulnak segítségre.

