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Zala Megye Pördefölde 

J e g y z ő k ö n y v  

Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 16-án 
megtartott nyílt ülésről. 

Határozatok 

63- 70 /2016.(XI.16.) kt, határozat. 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 16-án ÍO,00- órai 
kezdettel megtartott nyílt ülésről. 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13. 

Jelen vannak: Horváth Józsefné polgármester 
Németh Veronika alpolgármester 
Balikó Istvánná képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző Becze 
Ferencné jegyzőkönyvvezető 

Horváth Józsefné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, a jegyzőt, valamint 
a lakosság részéről megjelenteket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert az 3 fős testület teljes létszámban 
jelen van. 

NAPIREND: 

1. ) Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatainak 2017. január 1. napjától történő 
ellátására döntések meghozatala. 

2. ) Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2017. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyása 

3. ) Az önkormányzati társulások 2016. évi működéséről beszámoló 

4. ) Polgármesteri tájékoztató. 

5. ) Interpelláció, kérdés 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
1. ) Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatainak 2017. január 1. napjától 
történő ellátására döntések meghozatala. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

63/2016.fXI.16.1 kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Páka község 
önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2017. január 1. napjától a család- 
és gyermekjóléti szolgálat feladatait a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések 
közigazgatási területére vonatkozóan ne a Lenti Kistérség 



Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás formájában lássa el, így , a Lenti Kistérség 
Többcélú Társulására átruházott ezen önkormányzati feladattal kapcsolatos hatáskörét 
visszavonja. 
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa. 
Felelős: polgármester Határidő: 
2016. november 17. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

64/2016.1X1.16.1 kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának Képviselő-íestülete, egyetért azzal, hogy Páka Község 
Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési 
önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1. napjától Lenti Város 
Önkormányzatával (székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kötött ellátási szerződés útján 
biztosítsa. 
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa. Felelős: 
polgármester Határidő: 2016. november 17. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

65./2016.(XL16.) kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Páka Község 
Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat 
támogatja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár” Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 
560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését. 
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa. 
Felelős: polgármester Határidő: 
2016. november 17. 

2. ) Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2017. évi 
belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

66/2016.(X1.16.1 kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési 
tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja: 

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja 
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1. 
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek: 



Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött 
időszak): 

- Cél: adóztatás vizsgálata. 
- Ellenőzindeő folyamatok és szervezeti egységek: az önkormányzat adóztatási 

tevékenységének felülvizsgálata 
- Tárgya: 2015 és 2016. Évi adóztatási tevékenység. 
- Terjedelme: 2 év 
- időszak: 2015. január 01 -tői, 2015. december 31 -ig. 
- Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja: 
- kockázati szintfelmérés, 2013 .j anuár 1. 
- Azonosított kockázati tényezők: A helyi adók beszedése jelentőségének növekedése , az 

adózói fegyelem értékelése 
- Az ellenőrzés típusa :pénzügyi-gazdasági ellenőrzés 
- Az ellenőrzés ütemezése : 2017. április-május 

Erőforrás szükségletek : 3 szakértői nap 
A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap. 

Határidő: folyamatos 2017. év december Felelős: polgármester 
jegyző 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

67/2016.(XI.16.) kt. határozat 
Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 
2017. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja: 
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1. 
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek: 
A Hivatal 2016. évi beszámoló mérlegének felülvizsgálata 
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött 
időszak) 

Cél: mérlegvalódiság megállapítása 
- Tárgya: a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a mérleg adatainak 

összevetése 
Terjedelme: 1 év 
Időszak: 2016. január 01-től 2016. december 31-ig 

- Az ellenőrzés típusa : Megbízhatósági 
- Azonosított kockázati tényezők: Az elmúlt 4 évben nem vizsgált terület 
- Az ellenőrzés ütemezése : 2017. április-május 
- Erőforrás szükségletek : 3 szakértői nap 
- A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap. 
Határidő: folyamatos 2017. év december 
Felelős: polgármester 

jegyző 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

68/2016.ÍXI.16.) kt. határozat 
Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017 - 2018 évi belső 
ellenőrzésével megbízza a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaságot(8788. Zalaszentlászló 
Kossuth Lajos u. 62). A megbízási díj összege. 40 000 Ft/év A képviselő testület felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 



A képviselő testület továbbá felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalra 
vonatkozóan kössön megbízási szerződést a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal(8788 
Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

3. ) Az önkormányzati társulások 2016. évi működéséről beszámoló 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

Hozzászólás nem hangzott el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

69/2016.1X1.16.) kt. határozat 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester önkormányzati társulások 
2016. évi működéséről szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 

4. ) Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

Az előterjesztés szóban történt. 

A polgármester továbbá tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megtörtént a szociális tűzifa pályázat 
elbírálása. Az önkormányzat 18 m3 tűzifát igényelt, melyei meg is kapott, ami azt jelenti, hogy m3-ként 
15 000 Ft plusz áfa, összeggel számolva 342 900 Ft pályázati támogatásban részesült az önkormányzat. 
A tűzifa vételárához önerőt az önkormányzatnak nem kell biztosítani, ugyanakkor a fa szállítási költsége 
az önkormányzatot terheli. 
A polgármester véleménye szerint ezen mennyiségű tűzifából a településen élő szociálisan rászorulók 
elegendő mennyiségű fát kapnak, további mennyiség vásárlása az önkormányzat részéről nem lesz 
indokolt. 

A képviselők egyetértettek a polgármester által elmondottakkal, részükről hozzászólás nem hangzott 
el. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

70/2016.fXI.16.)kt. határozat. 

Pördefölde Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi szociális tűzifa vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő állami támogatást elfogadja és jóváhagyja a Belügyminiszterrel a Támogatói 
Okiratot. 
Az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásához biztosított 342 900 Ft támogatásból 18 m3 
mennyiségű tűzifát Pördefölde község Önkormányzata 15.000 +ÁFA Ft/m3 erdei rakodói áron a 
ZALAERDŐ Zrt. Nagykanizsa, Múzeum tér 6. szám alatti erdőgazdálkodótól kívánja megvásárolni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 
folyamatos Felelős: polgármester 



5. ) Interpelláció, kérdés 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A képviselő-testület az ülésen több napirendet nem tárgyalt. A 

polgármester a nyílt ülést 11,30 - órakor bezárta. 

 

Tóthné Péter Judit 
jegyző 

 

 



M E G H Í V Ó  

Tisztelettel m e g h í v o m  Önt PÖRDEFÖLDE Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2016. november 16- án, (szerda) 10,00 -órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 
Önkormányzat hivatali helyisége Pördefölde, Fő út 13. 

NAPIREND: 

1. )Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatainak 2017. január 1. napjától történő 
ellátására döntések meghozatala. 
Előadó: Horváth Józseíhé polgármester 

2. ) Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2017. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

3. ) Az önkormányzati társulások 2016. évi működéséről beszámoló Előadó: Horváth Józsefné 
polgármester 

4. ) Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: Horváth Józsefné polgármester 

5. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, 2016. november 14. 

Tisztelettel 

 



J E L E N L É T I  I V  

Pördefölde Községi Önkormányzat 

Horváth József né polgármester 

Németh Veronika alpolgármester 

Balikó Istvánná képviselő 

 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző 

Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 

 



A hatóság-közeli feladatok ellátása a járásszékhely önkormányzat feladata, amelynek illetékessége 
kiteljed valamennyi, az adott járáshoz tartozó településre. Lenti város esetében ez azt jelenti, hogy 
mintegy 48 települési önkormányzat területén kell ellátnia az előbbiekben részletezett ún. hatóságközeli 
feladatokat. 
A gyermekjóléti központ kizárólag a járásszékhely település önkormányzatának a fenntartásában 
működhet. A gyermekjóléti központon belül a szolgálat és a központ önálló szakmai egységet 
alkotnak. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 2017. január 1. napjától továbbra is hatályos rendelkezései szerint a családsegítés a 
gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében 
működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés feladatait, valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. - (Szoctv. 64.§ (6) bekezdés) 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 2017. január 1. napjától továbbra is hatályos rendelkezései szerint gyermekjóléti 
szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat 
(a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja 
a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés feladatait. - (Gyvt. 40.§ (1) bekezdés). 

A Gyvt. 40. § (la) bekezdése a feladatellátás kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik: 
„A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más 
intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. ” 

Gwt. 96. £ (4) és (5) bekezdése szerint: 
„(4) A közös igazgatású gyermekjóléti és/vagy gyermekvédelmi intézmény szervezeti és szakmai 
tekintetben önálló intézményegységék keretében különböző típusú intézmények feladatát látja el. 
(5) A (4) bekezdés szerinti intézményben a gyermek ellátásához és neveléséhez kapcsolódó nem 
gyermekjóléti és nem gyermekvédelmi tevékenységet ellátó intézményegység is működhet, különösen 
családvédelmi szolgálat, védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, továbbá óvodai vagy általános 
iskolai nevelést, oktatást, kollégiumi ellátást, nevelési tanácsadást végző intézményegység. ” 

A Gyvt. a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a következő rendelkezést tartalmazza: 
„40/A. § (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a 
járásszékhely településen működőgyermelgóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve 
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. 

A Szoctv. 86. § (1) bekezdés a) pontja szerint: 
„86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani 

a) a családsegítési, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal 
székhelye a településen van, " 

A Gyvt. 94. § (2a) és (4) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek: 
„94. § (2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal 
székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a 
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat 
lakosságszámtól függetlenül köteles gyermelgóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati 
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermelgóléti szolgálat ellátási 
területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a 
gyermelgóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye 
kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet. 
(4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város 
lakosságszámtól függetlenül köteles gyermelgóléti központot működtetni. A járásszékhely településen 
működő gyermelgóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. ” 
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A hatóság-közeli feladatok ellátása a járásszékhely önkormányzat feladata, amelynek illetékessége 
kiterjed valamennyi, az adott járáshoz tartozó településre. Lenti város esetében ez azt jelenti, hogy 
mintegy 48 települési önkormányzat területén kell ellátnia az előbbiekben részletezett ún. hatóságközeli 
feladatokat. 
A gyermekjóléti központ kizárólag a járásszékhely település önkormányzatának a fenntartásában 
működhet. A gyermekjóléti központon belül a szolgálat és a központ önálló szakmai egységet alkotnak. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 2017. január 1. napjától továbbra is hatályos rendelkezései szerint a családsegítés a 
gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében 
működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés feladatait, valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. - (Szoctv. 64.§ (6) bekezdés) 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 2017. január 1. napjától továbbra is hatályos rendelkezései szerint gyermekjóléti 
szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: 
gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés feladatait. - (Gyvt. 40.§ (1) bekezdés). 

A Gyvt. 40. § (la) bekezdése a feladatellátás kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik: 
„A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más 
intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. ” 

Gyvt, 96. (4) és (5) bekezdése szerint: 
„(4) A közös igazgatású gyermekjóléti és/vagy gyermekvédelmi intézmény szervezeti és szakmai 
tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú intézmények feladatát látja el. 
(5) A (4) bekezdés szerinti intézményben a gyermek ellátásához és neveléséhez kapcsolódó nem 
gyermekjóléti és nem gyermekvédelmi tevékenységet ellátó intézményegység is működhet, különösen 
családvédelmi szolgálat, védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, továbbá óvodai vagy általános 
iskolai nevelést, oktatást, kollégiumi ellátást, nevelési tanácsadást végző intézményegység. " 

A Gyvt. a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a következő rendelkezést tartalmazza: 
„40/'A. § (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a 
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve 
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. ” 

A Szoctv. 86. § (1) bekezdés a) pontja szerint: 
„86. § (1) A települési önkormányzat köteles biztosítani 

a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal 
székhelye a településen van, ” 

A Gyvt. 94. § (2a) és (4) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek: 
„94. § (2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal 
székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a 
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat 
lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati 
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási 
területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a 
gyermekjóléti szolgálat fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye 
kizárólag az e bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet. 
(4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város 
lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. A járásszékhely településen 
működő gyermeljóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. ” 
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A jogszabályi változások alapján 2017. január 1. napjától család- és gyermekjóléti központ csak 
járásszékhely települési önkormányzat fenntartásában működhet. A Zala Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya szakmai tájékoztatása alapján 
a jelenleg társulási fenntartásban működő család- és gyermekjóléti központok át kell alakuljanak 
oly módon, hogy a család- és gyermekjóléti központok fenntartása a kötelezett (járásszékhely 
település) települési önkormányzat fenntartásába kerüljön. A tájékoztatás alapján: 
„Az átalakuláshoz kapcsolódóan két megoldási lehetőség áll a járásszékhely települési 
önkormányzatok rendelkezésére: 

- a család és gyermekjóléti központ (amely egyben ellátja a szolgálathoz kapcsolódó feladatokat is) 
feladata kiválik a társulásból és a feladatra kötelezett települési önkormányzat maga látja el 
új intézménye, vagy egy már meglévő intézményhez integrálva a központ feladatait 
(beleértve a szolgálatot is); 
a család- és gyermekjóléti központ (amely egyben ellátja a szolgálathoz kapcsolódó feladatokat 
is) feladata kiválik a társulásból és a feladatra kötelezett települési önkormányzat maga látja 
el új intézménye által, vagy egy már meglévő intézménye keretében a központhoz 
kapcsolódó feladatokat, a szolgálathoz kapcsolódó feladatokra pedig feladatellátási 
megállapodást köt másik önkormányzattal, társulással, egyházi vagy nem állami fenntartóval.” 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és a Magyar 
Államkincstár tájékoztatása alapján a szolgálat tekintetében lényeges, hogy társult feladatellátás csak 
abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására 
kötelezett önkormányzat. Ez alapján Lenti Város Önkormányzata a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
tekintetében 2017. január 1-iétöl nem igényelheti le az állami normatívát a szolgálat feladatellátására, 
mivel ezt a feladatot nem láthatja el társulás keretében társult feladatellátás formájában. 
A Magyar Államkincstár szóbeli tájékoztatása alapján amennyiben Lenti Város Önkormányzata társulás 
keretében társult feladatellátás formájában látja el a szolgálati feladatot, állami normatíva e feladat 
vonatkozásában nem igényelhető. Lenti Város Önkormányzata tekintettel arra, hogy Lenti járásszékhely 
település, társult feladatellátásban nem gondoskodhat e kötelező szolgálati feladatról, kizárólag feladat-
ellátási szerződés keretében. Feladat-ellátási szerződésre önkormányzat nem igényelhet le normatívát. 
Lenti Város Önkormányzata amennyiben e szolgálati feladatra feladatellátási szerződést köt, abban az 
esetben nem lesz jogosult állami normatíva leigénylésére a többi település részére sem, ezért merül fel 
lehetőségként a társulás székhelyének megváltoztatása. 
Fontos szabály az állami normatíva igénylésének feltételénél, hogy az igénylő önkormányzat társult 
feladat ellátási formában gondoskodjon az adott feladat ellátásáról. 

Összefoglalva az alábbiak állapíthatóak meg: 
1. A Lenti Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő „Napsugár” Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31. napjáig a Társulást alkotó 51 település illetékességi 
területén látott el alapellátási feladatokat. 2016. január 1. napjától az ún. alapellátási feladatok 
tekintetében a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a szolgálati 
feladatokat 3 8 település illetékességi területén látta el. 

2. Lenti Város Önkormányzata, mint járásközpont, a járáshoz tartozó 48 település illetékességi 
területén látja el az ún. hatóság-közeli feladatokat (központ) a Társulással kötött feladatellátási 
szerződéssel 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig. 

3. 2017. január 1. napjától a jogszabályi változások következtében a gyermekjóléti központ 
kizárólag a járásszékhely település önkormányzatának a fenntartásában működhet. A központ 
feladatait illetően az önkormányzat csak olyan önkormányzattal társulhat, amely szintén 

2 



járásszékhely település (pl. Zalaegerszeg), és a központot illetően feladat-ellátási kötelezettsége 
van. 

4. 2017. január 1. napjától a járásszékhely települések a szolgálat feladatait vagy a központ keretein 
belül önálló szakmai egységként, vagy feladat-ellátási szerződéssel más önkormányzattal, 
társulással, egyházi vagy nem állami fenntartóval láthatják el. 

5. 2017. január 1. napjától Lenti Város Önkormányzata a társulás tekintetében a szolgálat 
feladataira nem igényelhet állami normatívát. 

HL Feladat ellátási lehetőségek 

Lenti Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a feladat ellátásáról 
gondoskodhat: 

önálló új intézmény létrehozásával, 
szakmailag és szervezetileg önálló intézményegység létrehozásával Lenti Város 
Önkormányzata által fenntartott egy már meglévő egészségügyi, nevelési-oktatási vagy 
gyermekjóléti intézményen belül. 

Lenti Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében a feladat ellátásáról 
gondoskodhat: 

a központ jövőbeni keretein belül, 
feladat-ellátási szerződéssel másik önkormányzattal, társulással, egyházi vagy nem állami 
fenntartóval. 

A Magyar Államkincstár szóbeli tájékoztatása alapján társult feladatellátás formájában Lenti Város 
Önkormányzata a szolgálat feladatait nem láthatja el. 
Fentiek figyelembe vételével Lenti Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti központ 
tekintetében, mind a központ, mind a szolgálat feladatellátásának vonatkozásában egy új költségvetési 
szervet hoz létre. 

A Társulásnak felül kell vizsgálnia a szolgálat feladatellátásának jelenlegi módját, és a 2017. 
január 1. napjától történő feladatellátás lehetőségeit. 

A Társulás a felülvizsgálat eredményeként a kővetkezők szerint dönthet: 
a) A Lenti Kistérség Többcélú Társulás székhelyének megváltoztatásáról, figyelemmel arra, 

hogy Lenti Város Önkormányzata a társulás tekintetében nem igényelhet állami normatívát a 
szolgálat feladatellátására, mivel ezt a feladatot nem láthatja el társulás keretében társult 
feladatellátás formájában. Amennyiben a társulás arról dönt, hogy a Társulás székhelye 
megváltozik, csak olyan közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat lehet a 
társulás székhelye, amely a szolgálat feladat ellátására kötelezett, valamint társult a feladat 
ellátására. (Csesztreg nem lehet, mert nem társult a feladat ellátására). 
A székhely fentiek szerinti megváltozása esetén a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat tovább működhet akként, hogy a központ feladatai kiválnak az 
intézményből jogszabályi előírásra tekintettel, és az intézmény ezt követően csak a szolgálat 
feladatait látja el. 
Lenti Város Önkormányzata a Lenti Kistérség Többcélú Társulása székhelyének 
megváltoztatását nem támogatja. 

b) A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat megszüntetéséről, 
figyelemmel arra, hogy Lenti Város Önkormányzata a társulás tekintetében nem igényelhet 
állami normatívát a szolgálat feladatellátására, mivel ezt a feladatot nem láthatja el társulás 
keretében társult feladatellátás formájában, és a jövőben Lenti Város Önkormányzata mint 
járásszékhely település köteles fenntartóként a központ feladatainak ellátására. 

Az intézmény jogutódlással történő megszüntetésére különböző fenntartók esetében nincs 
lehetőség (a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat fenntartója Lenti 
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Kistérség Többcélú Társulása, amely nem azonos a Lenti Város Önkormányzata által létrehozni 
kívánt új intézmény fenntartójával). 

A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat jogutód nélküli 
megszüntetése esetén a foglalkoztatottak jogviszonya megszűnik. 
Az intézmény megszűnése esetén a szolgálathoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a közös 
önkormányzati hivatal székhelyönkormányzatai gondoskodhatnak: erre a feladatra létrehozott 
új társulás keretén belül, önállóan, 

- feladat-ellátási szerződéssel. 
A közös önkormányzati hivatal székhelyönkormányzatai, akik ezt igénylik, a szolgálat feladat- 
ellátásának folyamatos biztosítása érdekében, Lenti Város Önkormányzatával 2017. január 1. 
napjától kezdődő hatállyal feladat-ellátási szerződést köthetnek. 
A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat megszüntetése esetén 
számolni kell a dolgozók jogviszonyának megszűntetésével. Abban az esetben, ha a jelenleg 
foglalkoztatottakat áthelyezéssel átveszik az önkormányzatok, akkor figyelemmel kell lenni arra, 
hogy az áthelyezés előbb történjen meg, mint az intézmény megszűnése. A „Napsugár" 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat jelenlegi foglalkoztatom létszáma 14,5 fő, 
mely az alábbiak szerint került megosztásra a szolgálat és a központ szakmai egységei között: 
- a központ esetében 1 fő vezető, 3 fő esetmenedzser, 1 fő családsegítő (jelenleg CSED-en 

van), 1 fő szociális asszisztens, 
- a szolgálat esetében 1 fő esetmenedzser (jelenleg GYED-en van), 7,5 fő családsegítő (ebből 
1 fő szakmai vezető részmunkaidős 4 órában, 1 fő CSED-en van), minden közös önkormányzati 
hivatal ellátási területén (kivétel Csesztreg, mert nem a társulás keretében látja el a feladatot) 
1 fő, Lentiben 2 fő lát el feladatokat. 
Lenti Város Önkormányzata a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését támogatja. 

A Társulási Tanács döntését követően valamennyi a társulásban részt vevő települési önkormányzat 
képviselő-testületének mihamarabb döntést kell hoznia a feladatellátás módját illetően, azaz a jelenlegi 
feladatellátást felül kell vizsgálniuk. A döntést követően a döntés végrehajtása érdekében 
kezdeményezni kell a szolgáltatói nyilvántartásban az adatváltozások bejegyzését, esetlegesen a 
Társulás intézményének megszüntetését. Ezen túlmenően azonban a szervezeti és személyzeti 
átalakítással összefüggésben még számos döntés meghozatala szükséges, mind személyzeti, mind 
intézményi vonalon. Ezek a döntések kihatással lesznek a Társulás működésére is, az általa ellátott 
feladatok mennyiségére is. 
Amennyiben a családsegítés- és a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása nem marad társulásos formában, 
teljes szervezeti átalakítással kell számolni, amely nemcsak a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat működését, megszűnését, hanem a jelenlegi önkormányzati intézményrendszert is 
megváltoztathatja. 

Szakmai indokok azt támasztják alá, hogy célszerű lenne, ha valamennyi települési önkormányzat Lenti 
Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződést kötne a szolgálat feladatainak ellátására. A 
technikai háttér, tartós távoliét és szabadság ideje alatt a helyettesítés rugalmas megoldása jelen 
intézményi keretek között könnyebben megoldható. 
Egy jövőbeni esetleges jogszabály módosításhoz is könnyebben igazodik ezen intézményi szervezeti 
forma. 
Lenti Város Önkormányzata igény esetén vállalja a szolgálat feladatának ellátását az igénylő települések 
részére. 
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IV. Munkajogi áttekintés 

A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat jogutód nélküli megszűntetése 
esetén elsődleges cél kell hogy legyen a dolgozók továbbfoglalkoztatása. Az alábbi táblázat bemutatja a 
jelenlegi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának kezdetét és az esetleges végkielégítés mértékét. 

Ssz. 
Közalkalmazotti 
jogviszony 
kezdete 

Határozott idő 
vége 

Végkielégítés 
mértéke Megjegyzés 

Központ -104043 
1 .  2016.02.01 

 -   

2. 2005.04.01 
 

4 havi 
 

3. 2003.01.01 
 

5 havi 
 

4. 2014.04.01  -   

5. 2016.02.01 2016.12.31 -   

6. 2015.08.24 2020.08.23 

 2016.10.11-2017.03.27 CSED-en 
van 

Szolgálat -104042 
1 .  2016.09.01  -   

2. 2013.07.01 2018.06.30 1 havi 
 

3. 2013.06.17 
 

1 havi 
 

4. 2014.01.01 2019.12.31 -  2016.08.26-2017.02.09. CSED 
5. 2014.09.01 

 

-  2015.11.01-2017.05.30 GYED 
6. 2004.01.01 

 

4 havi 
 

7. 2013.02.18 2018.02.18 1 havi 
 

8. 2016.02.01 2016.12.31. _ 
 

9. 2016.02.01 2016.12.31. -   

A táblázat alapján, amennyiben a dolgozók jogviszonya megszűnne, akkor 
a központ esetében a végkielégítés összege járulékkal együtt megközelítőleg 3 millió Ft lenne, 
viszont ezen személyeket célszerű lenne áthelyezéssel továbbfoglalkoztatnia Lentinek, így nem 
jelentkezne ezen költség. 
a szolgálat esetében 4 fő lenne jogosult végkielégítésre jogviszony megszűnése esetén, melynek 
hozzávetőleges összege közel 2 millió Ft lenne. Ez az összeg abban az esetben csökkenthető, ha 
a dolgozókat áthelyezéssel lehetne továbbfoglalkoztatni az önkormányzatok részéről. 

Jogutód nélküli megszűnés esetén minden foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya 2016. december 
31. napjával megszűnik. 
A dolgozók foglalkoztatása megoldott lehet azáltal, hogy vagy önkormányzat által fenntartott 
intézményben vagy a közös hivatalok székhelyönkormányzatai által kerülnek foglalkoztatásra. 

V. Pénzügyi háttér 

A feladatellátás átalakításával kapcsolatos pénzügyi háttér, az állami támogatások módja, mértéke, az 
államilag finanszírozott létszámok a 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III.3. a) és b) pontja alapján az 
alábbiak szerint alakulnak: 
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Település(ek)/ 
Közös Önkormányzati Hivatalok 

Családsegitő-és gyermekjóléti feladatok számított létszáma 
Szolgálat Központ 

számított 
alap 

számított 
kiegészítő 

korrekciós 
szorzó 

számított 
alap 

számított 
kiegészítő 

korrekciós 
szorzó 

Lenti 1 0 0 4 0,6 0 

Csömödér 7 
(Bar]ahida,Hemyék,Iklódbördőcc,Kisszig et, 
Mikekarácsonyfe.Zebecke) 

1 0,5 0 0 0 0 

Lovászi 6 
(DobrLKerkateskánd, 
Szécsisziget,Tormafölde,Tomyiszentmikl 
ósí 

1 0,5 0 0 0 0 

Páka 5 
(Kányavár, Nova, Qrtaháza,Pördefö Ide) 1 0,5 0 0 0 0 

Rédics 12 
(Baglad,Iielsösárd,Bödeháza,Gáboijánhá 
za,Gosztola, 
Külsősárd.Lendvadedes.Lcndvaiakabfa. 

1 1 0 0 0 0 

Zalabaksa 7 
(Kálócfa,Kerkabarabás, Kozmadombja J’ór 
szombat, Pusztaapáti,Szilvágy) 

1 0,5 0 0 0 0 

ÖSSZESEN 6 3 0 4 0,6 0 

Az állami támogatás összege mind a szolgáld, mind a központ esetén: 

fajlagos összeg 3 000 000 forint/számított Ictszám/év 

Az állami támogatás mértékét nem befolyásolja a társulásban történő feladatellátás, azonban a 3 000 
000 forint az egyes közös önkormányzati hivataloknak mindösszesen jár, arányosítva a számított 
szakmai létszámmal. Például a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2 fő a számított létszáma, az 
állami támogatás mértéke 6 000 000 forint, amelyet a közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése, 
azaz Rédics Község Önkormányzata 12 településre vesz igénybe. 

A központ esetében, változatlan lakosságszámot feltételezve az állami támogatás összege 2017. évben 
13.680.000,- Ft lesz, mellyel szemben a központ költségvetése nagyságrendileg 18 millió Ft. Tehát 
látszik, hogy a központ esetében nem elégséges az állami támogatás összege, több, mint 4 millió Ft-tal 
ki kell egészíteni. A Szolgálat esetében, ha külön nézzük Lentit, a finanszírozott létszám 1 fő, azaz 3 
millió Ft állami támogatással jár, ennek ellenére 2 főt kell alkalmazni a szakmai előírások alapján, 
akiknek a bérét nem fedezi az állami támogatás, így a jövőben kb. 2 millió Ft- tál ki kell egészíteni az 
állami támogatást Lenti Város Önkormányzatának, amennyiben Lenti Város Önkormányzata saját maga 
látja el ezt a feladatot. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a család- és gyermekjóléti központ, 
valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 2017. január 1. napjától történő ellátását 
illetően állást foglalni szíveskedjék. 

Javaslom, hogy az önkormányzat hatalmazza fel Páka Község Önkormányzatát, mint a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyét az alábbiakra: 
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- 2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a közös önkormányzati 
hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási területére vonatkozóan vonja vissza a Lenti 
Kistérség Többcélú Társulásától, 

- a feladatellátásra kössön szerződést Lenti Város Önkormányzatával, és 

- támogassa a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár” Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését. 

Páka, 2016. november 16. 
WP 

Tóthné Péter Judit 

Jegyző 

..■/2016.fXL16.)kt. határozati javaslat 
 ....  .........  Község Önkormányzatának Képvisclő-testülete egyetért azzal, hogy Páka község 
önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2017. január 1. napjától a 
család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi 
települések közigazgatási területére vonatkozóan ne a Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
keretében társult feladatellátás formájában lássa el, így , a Lenti Kistérség Többcélú 
Társulására átruházott ezen önkormányzati feladattal kapcsolatos hatáskörét visszavonja. 

Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. november 17. 

 

.../2016.(X1.16.)kt. határozat 

 ..............  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyetért azzal, hogy Páka Község 
Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési önkormányzata 
a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1. napjától Lenti Város Önkormányzatával 
(székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kötött ellátási szerződés útján biztosítsa. 

Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. november 17. 

.../2016.fX1.16jkt. határozat 

 ........................  Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Páka Község 
Önkormányzata, mint a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat 
támogatja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár” Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4., törzskönyvi azonosítója: 
560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szervjogutód nélküli megszüntetését. 

Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Páka Község Önkormányzatát tájékoztassa. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. november 

17. 
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Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. november 16 -én tartandó 
ülésére. 

Tárgy: Az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának 2017. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Tisztelt Képviselő-testületek! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXX1X. tv 119 § (3)-(5) bekezdése kimondja, a 
belső ellenőrzéssel kapcsolatban, hogy 
A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja 
a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
felhasználását. 
A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a 
felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 
A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31- éig 
hagyja jóvá. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XIT. 31.) 
kormányrendeletet 31 §-32§- a értelmében : A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési 
tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 
Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított 
prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. 
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv 
készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell. 
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló 
bemutatását; 

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 
c) az ellenőrzések célját; 
d) az ellenőrizendő időszakot; 
e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 
f) az ellenőrzések típusát; 
g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 
h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 
i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 
j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 
k) a képzésekre tervezett kapacitást; 
l) az egyéb tevékenységeket. 
Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével 

módosíthatja. 
(6) Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső 

ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. 
A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra megküldi a költségvetési szerv vezetőjének. 
Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves 
ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig. Társulás esetén a belső 
ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv 
vezetője és a társulási tanács elnöke részére. 
Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év 
december 31-ig hagyj a jóvá. 



Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a képviselő-testületnek döntést kell hozni az 
önkormányzat és a közös fenntartású Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi belső ellenőrzéséről. A 
belső ellenőrzési vezető a határozati javaslatban foglaltak figyelembevételével megküldte a 2017 év belső 
ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatát, melyet javaslok jóváhagyni. A képviselő-testületnek továbbá döntést 
kell hozni, hogy 2017-2018 évre vonatkozóan milyen formában biztosítja a belsőellenőrzését az 
önkormányzatnak és az irányítása alatt működő Pákái Közös Önkormányzati Hivatalnak. Javaslom, hogy a 
korábbi éveknek megfelelően a képviselőtestület kössön megbízási szerződést 2017-2018 évre vonatkozóan a 
belső ellenőrzési feladatok ellátására Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal. A belső ellenőr 2017-
2018 évre vonatkozóan változatlan feltételekkel bruttó 40.000 Ft összegért vállalta költségvetési szervenként, 
ill. önkormányzatonként belső ellenőrzési feladatok ellátását. 
Javaslom, hogy a képviselő-testület 2017. évre vonatkozóan az önkormányzat és a Pákái Közös Önkormányzati 
Hivatal belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

Határozati javaslat: 

 ............. Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét az 
alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja: 

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja 
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1. 
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek: 

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak): 
- Cél: adóztatás vizsgálata. 
- Ellenőzindeő folyamatok és szervezeti egységek: az önkormányzat adóztatási tevékenységének 

felülvizsgálata 
Tárgya: 2015 és 2016. Évi adóztatási tevékenység. 

- Terjedelme: 2 év 
- Időszak: 2015. január 01-től. 2015. december 31-ig. 
- Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja: 

kockázati szintfelmérés, 2013.január 1. 
Azonosított kockázati tényezők: A helyi adók beszedése jelentőségének növekedése , az adózói 
fegyelem értékelése 

- Az ellenőrzés típusa :pénzügyi-gazdasági ellenőrzés Az 
ellenőrzés ütemezése : 2017. április-május 

- Erőforrás szükségletek : 3 szakértői nap 
- A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap. 
Határidő: folyamatos 2017. év december 
Felelős: polgármester 

jegyző 

Határozati javaslat: 

 .............  Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja és elfogadja: 
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja 
Belső ellenőrzési kézikönyv: 2013. január 1. 
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek: 
A Hivatal 2016. évi beszámoló mérlegének felülvizsgálata 
Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) 

Cél: mérlegvalódiság megállapítása 
- Tárgya: a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a mérleg adatainak összevetése 

Terjedelme: 1 év 



Időszak: 2016. január 01-től 2016. december 31-
ig Az ellenőrzés típusa : Megbízhatósági 
Azonosított kockázati tényezők: Az elmúlt 4 évben nem vizsgált 
terület Az ellenőrzés ütemezése : 2017. április-május 

- Erőforrás szükségletek: 3 szakértői nap 
- A soron kívüli ellenőrzésekhez szükséges kapacitás: 1 szakértői munkanap. 
Határidő: folyamatos 2017. év december 
Felelős: polgármester 

jegyző 

Határozati javaslat: 

 ............. Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017 - 2018 évi belső 
ellenőrzésével megbízza a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaságot(8788. Zalaszentlászló Kossuth Lajos 
u. 62). A megbízási díj összege. 40 000 Ft/év 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
A képviselő testület továbbá felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pákái Közös Önkormányzati Hivatalra 
vonatkozóan kössön megbízási szerződést a Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társasággal8788 
Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 



Előterjesztés: Pördefölde Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. november 
16-án tartandó ülésére. 

Tárgy: Az önkormányzati társulások 2016 évi működéséről beszámoló 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. TV 93§ i4. Pontja kimondja, a társulás 
működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. Az önkormányzati 
társulások működését meghatározó társulási megállapodások szintén tartalmazzák, hogy a 
polgármesterek évente legalább egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testületnek a Társulás 
működéséről, a társulási tanácsban végzett tevékenységükről 
Önkormányzatunk tagja a Lenti Kistérség Többcélú Társulásnak, a Pákái Öveges József Óvodát 
Fenntartó Intézményi Társulásnak, valamint a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásnak. 
Fentiek figyelembevételével az egyes társulások 2016 évi működésével kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást adom. 

1. Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt, a jogszabályi változásoknak megfelelően a Társulás 
működése is átalakult. 

Jelenleg az önkormányzatok az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodnak a Társulás útján: 
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, 
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet, 
- házi segítségnyújtás, 
- idősek nappali ellátása, 
- támogató szolgálat, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

Az alábbi táblázat részletesen mutatja be, hogy mely feladatokat, mely önkormányzat láttat el a 
Társuláson keresztül, a táblázat a Társulási Megállapodás III. melléklete: 

 

EU-s 
pályázatok 
Fenntartása 

Gyermekj 
óléti 
alapellátás 

Családsegí 
tés 

Hétközi és 

hétvégi orvosi 

ügyelet 

Házi 
segítségny 
jjtás 

Nappali 
ellátás 
[idősek) 

rámogat 
ó 
szolgálat 

Jelzőrendszer es 

házi 
segítségnyűjtá 
s 

Kányavár X X X X     

Nova X X X X     

Ortaháza X X X X     

Páka X X X X     

Pördefölde X X X X     

Az ellátott feladatok közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását a Társulás saját 
intézménye, a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat útján látja el. A hétközi 
és hétvégi orvosi ügyelet feladatát - közbeszerzési eljárás lefolytatását kővetően - Emergency Service 
Kft. látja el. A szerződés 2016. október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig tartó határozott 
időtartamra szól. 



A házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, a támogató szolgálat, továbbá a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást illetően a Társulás feladat-ellátási szerződések megkötésével gondoskodik a 
szolgáltatások nyújtásáról. Ezen feladatok tekintetében a Társulást nem illeti meg állami támogatás 
semmilyen jogcímen. Állami támogatás igénylésére, illetve felhasználására a Kolping Oktatási és 
Szociális Intézményfenntartó Szervezet, illetve a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ jogosult. 
A Társulás által ellátott feladatok közé tartozik a korábbi pályázatokon való részvételhez kapcsoiódóan 
az EU-s pályázatok fenntartása, amelyek közül a CEEBEE L00057 azonosító számú „Az 
energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a megújuló energiatechnológiák 
felhasználásával” tárgyú pályázat fenntartási kötelezettsége 2016. szeptember 30. napján járt le. 

A Társulás gazdálkodásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg: 
A Társulás támogatásra a feladatai ellátásához kizárólag a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
kapcsán jogosult, melyet Lenti Város Önkormányzata, mint székhelyönkormányzat, útján igényel és 
kap meg. 
A Társulás tervezett bevétele a 2016. évben 85 217 e Ft. A bevételeket a központi költségvetésből 
származó állami támogatás mellett, a társulás tagjai által befizetésre kerülő tagdíj alkotta. 2016. évben 
a tagdíj mértéke a Társulási Megállapodás rendelkezései alapján településenként 1 200 Ft/lakos/év. A 
befizetési kötelezettséget a Társulás számlájára kell teljesíteni 12 havi egyenlő részletben, tárgyhó 15. 
napjáig. 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a központi költségvetésből mindösszesen 31 
154 e Ft támogatás illette meg a Társulást, melyből állami támogatás 27 000 e Ft, ágazati pótlék 1 002 
e Ft és bérkompenzáció 295 e Ft. A Szolgálat 2016. szeptember.30. napjáig ebből az összegből 19 440 
e Ft támogatást kapott, ez az összeg teljes mértékben a szolgálat működésének a fedezetére szolgál. 
Az orvosi ügyelet működése tekintetében 1 856 138 Ft kifizetés terheli havonta a Társulást, az orvosi 
ügyelet működésének költsége 86 Ft/fő/hó+OEP finanszírozás. Jelenleg az önkormányzatok által 
fizetett tagdíj fedezi a Társulás központi költségvetésből nem fedezett működésének a költségeit. 

2016. évben a Társulási Tanács 2016. szeptember 30. napjáig 5 alkalommal ülésezett, mindösszesen 54 
darab határozatot hozott. A Társulási Tanács az idei évben még tart ülést. 

2. Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás 

A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás alaptevékenysége: A 
társulás tevékenységi köre a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC törvény 8 § ,a 20 § (10) bekezdésében és a közoktatásról szóló 
1993.évi LXXIX. törvény 24 §-ban meghatározottak alapján az óvodai nevelési, valamint egységes 
óvoda- bölcsődei feladat megvalósítására terjed ki. 2016 évben a társulási megállapodás módosítására 
került sor a tagönkormányzatok részéről. A módosítást indoka, a társulási megállapodás 
rendelkezéseinek összhang biztosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvénnyel, 
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. Törvény rendelkezéseivel. A társulási tanács 
jelentősebb döntései 2016 évben: 
A Pákái Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Pákái Öveges 
József Óvodát 2016. július 1. napjával átszervezéséről hozott döntést a 11/2016. (V.25.) TT. 
határozatával. 
Az átszervezés következtében A Pákái Öveges József Ovoda(székhelyintézmény) esetében a 
felvehető maximális gyermeklétszám: 45 főre 
A Pákái Öveges József Óvoda Csömödéri telephelyóvoda esetében a felvehető maximális 
gyermeklétszám:40 főre módosult. 



A társulási tanács a 2014 évi általános önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztotta az 
elnök és az alelnök személyét, melyben ez év során változás nem történt. A társulás 2016. október 31.-
ig 7 alakalommal tartott nyilvános ülést, melyen 37 határozatot hozott. Társulási Tanácsa a Társulás 
2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 83.014ezer forint bevétellel és 71033 e Ft kiadással, míg a 
Pákái Öveges József Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 82 359ezer forint bevétellel és 
70 574ezer Ft kiadással hagyta jóvá. A társulási tanács a gazdálkodási beszámolóval párhuzamosan a 
társulás és az óvoda 2015 évi maradványát és a 2015. évi könyvviteli mérlegét és a vagyonkimutatását 
is elfogadta. 
Továbbá elfogadásra került 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentés. A 
társulás 2016 évi eredeti költségvetését 95 765 e Ft kiadási és bevételi főösszegben fogadta el, melyből 
az óvoda 2016 évi bevételi és kiadásának eredeti előirányzat szerinti főösszege 95 265 e. Ft. A társulás 
és az általa irányított köznevelési intézmény 2016 évi költségvetése 2016. Október 30-ig egy 
alkalommal került módosításra. A társulás 2016 évi módosított költségvetését 95 247 e. Ft. Főösszegben 
fogadta el a társulás döntéshozó szerve, melyből az óvoda 2016 évi módosított költségvetése 94 550 e. 
Ft. A társulási tanács határidőben elfogadta a társulás és a köznevelési intézmény 2016 évi 
költségvetését, 2015 évi költségvetéséről szóló beszámolót. Emellett a társulási tanács még 2015 év 
végén döntött a társulás és az intézmény 2016 évi belső ellenőrzéséről. A társulási tanács a társulás 2016 
évi költségvetéséhez kapcsolódóan döntést hozott a társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeiről, a 2015 évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását tárgyaló társulási 
tanács ülésén elfogadásra került a 2016. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés, 2016 márciusában 
jóváhagyásra került a társulás 2016 évi közbeszerzési terve. A társulási tanács döntött a 2016/2017-es 
nevelési évben a székhely és telephelyeken indítandó csoportszámról, a gyermekétkeztetés térítési 
díjáról, az intézmény nyitva tartási rendjéről. A gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés a 
Czigány és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel 2016. auguszztus 31 napjával közös 
megegyezéssel megszüntetésre került. A társulási tanács a Pákái Öveges József Általános Iskola és a 
Pákái Öveges József Óvoda pákái székhelyintézményében a gyermekétkeztetés biztosítására 
iskolakonyhájának üzemeltetésére 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra szerződést 
kötött Vajmi Ferenc egyéni vállalkozóval A társulási tanács részéről kiírásra került a köznevelési 
intézmény magasabb vezető álláshelyének betöltésére a pályázat. A pályázat beadásának határideje 
2016. június 30 volt. Ezen pályázati eljárás - pályázat hiányában- eredménytelen volt, ezért a társulási 
tanács ismételten kiírta a pályázatot. 2016. szeptember 30-ig egy pályázó - Magai- Király Eszter 
nyújtotta be a pályázatát. Jelenleg folyamatban van az óvodában működő szervezetek részéről,a 
pályázat véleményezése. A társulási tanács várhatóan 2016. november végéig bírálja el a pályázatot. . 
Az év végéig még egy ülés várható, melyek kötelező napirendi pontjai között szerepel a társulás és az 
óvoda költségvetésének végrehajtásáról, a gazdasági helyzetről történő tájékoztatás, továbbá a 2016 évi 
belső ellenőrzési terv elfogadása, valamint a óvodaigazgatói álláshely betöltésére benyújtott pályázat 
elbírálása. 

3. /ZALAISPA Hulladékeazdálkodási Társulás 

A társulást 281 önkormányzat alapította azzal a céllal, hogy Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéje 
megőrizze természeti szépségét, hogy a Társulás településein élők környezete tiszta és biztonságos 
legyen, életminőségük színvonala emelkedjen. Ennek érdekében készült el a hulladékgazdálkodási 
projekt, melynek köszönhetően a Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéjének nagytérségét érintő, az 
Európai Unió által támogatott infrastrukturális beruházással jelentős eredményeket értünk el: 
felszámoltuk a környezetszennyező, engedély nélkül működő szeméttelepeket, korszerű 
hulladéklerakókat építettünk, megteremtettük a különböző hulladékfajták begyűjtésének, 
újrahasznosításának lehetőségét, hulladékudvarokat 



alakítottunk ki, mindezekkel jelentősen gyarapítva a Társulás vagyonát. Fentiek alapján elmondható, 
hogy a társulás fő profilja a hulladékgazdálkodás, és környezetünk megóvása. 
A társulás a korábbi évekhez hasonlóan a működéséhez szükséges feladatokat elvégzi, elvégezte. így 

• a Társulás projektirodái feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek megfelelően 
a ZALAISPA nonprofit Zrt látja el. 

• A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében 135 db 
illegális kommunális hulladéklerakó került rekultiválásra. A Társulás a rekultiváció 
kivitelezése során az előírt monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút, kutak) kiépítése, ezt 
követően a kiépített rendszer további üzemeltetője — mint a terület tulajdonosa -, az adott 
önkormányzat lett. így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a hulladéklerakókon létesített kutak 
vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási Tanács 3/2011 (II.10) számú határozatában 
arról döntött, hogy a projekt keretében rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz 
monitoring rendszer üzemeltetését a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás 
vonzatát átvállalja az adott Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt. 
Tekintettel az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2016. 
évben a Társulás a költségvetés elfogadásával egyidejűleg átvállalta. A vízvizsgálatok első 
ütemére már sor került, a jelentések Hatóság részére történő leadási ideje 2017. év. 

• A rekultivációs projektekhez kapcsolódóan további utógondozási kötelezettsége van a 
tulajdonosoknak a rekultivált területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás, esetleges 
pótlólagos füvesítés). A kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. év végén ugyan lejárt, 
azonban a Társulás 2016. évben a területek utógondozásának költségét az Önkormányzatoktól 
átvállalta. Mind a tavaszi mind az őszi kaszálások rendben lezajlottak. 

• Nagykanizsa MJV Önkormányzata tájékoztatta a Társulást, hogy 2015. december 31-i hatállyal 
kilép a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. A kilépés kapcsán egy munkacsoport 
jött létre - külső jogi szakértők bevonásával - , amely keretében kialakításra kerül a kiválás 
során alkalmazandó eljárási rend. Erről a napirend elején már tájékoztatást nyújtottunk. 

A Társulási Tanács üléseire ez évben három alkalommal került sor, 2016. év végéig további egy ülést 
tervezünk megtartani. 

A Társulás 2016. évre az alábbi beruházásokat tervezte megvalósítani 2016. évi eredeti 
költségvetésének elfogadásakor: 

Ingatlanok beszerzése, létesítése soron a zalakarosi hulladékudvar kivitelezési kiadásaira 
55.0 eFt kerül tervezésre. Hulladékudvar kiépítését javasoltuk Hévíz Város terültén is, ennek 
előkészítési munkálatai indulnának el 2016. évben, az előkészítési kiadások fedezetére 
5.0 eFt-t javasoltunk tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telepen megvalósuló víztisztító 
berendezés befejező munkái 2016. évben zárulnak. Ennek fedezetére 16.000 eFt összeget javasoltunk 
tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telep esetében 2015. évben döntés született, hogy egy javító műhely 
kerüljön kialakításra, melynek tervezési munkálatai 2015. év végén megkezdődtek. A beruházást 2016. 
évben kívántuk befejezni, így az áthúzódó beruházási sorra 45.624 e Ft összeget javaslunk tervezni. 

2016. évben a fent nevezett hévízi hulladékudvar kivitelezési munkálatait is szerette volna a társulás 
elindítani, ennek fedezetére 50.000 e Ft összeget javasolt tervezni a döntéshozó . 



 

A 2015. évi eredeti költségvetése illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési sorok, 
mely 2015. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2016. évre húzódik át az egyéb tárgyi 
eszközök beszerzése, létesítése soron 158.000 eFt, ebből: 

• A tervezett beruházásokon túlmenően a Társulás az önkormányzati igényeknek megfelelően 
újabb fejlesztéseket kívántunk megvalósítani. Amennyiben lehetőség nyílik rá, a 
beruházásokhoz szükséges pénzeszköz egy részét pályázati rendszereken keresztül kívánja 
biztosítani. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben tervezésre. 

• Ezen túlmenően az amortizáció terhére 128.000 eFt összegű eszközbeszerzést kívántunk 
megvalósítani, közszolgáltatói igényeknek megfelelően. 

A beruházások megvalósítására-egyenlőre nem került sor, tekintettel arra, hogy a Társulás által 
tervezett úgynevezett használati díj bevétel pénzügyi rendezése a közszolgáltatók által jelentősen 
elapadt, így a Társulás szervei óvatos gazdálkodásra intették a vezetőséget. 

A bevételek elmaradásának oka, hogy a beszámoló összeállításakor a közszolgáltatók 707.869.725 Ft 
összegű lejárt tartozással rendelkeztek a Társulás felé. A Társulás vezetősége jelenleg is azon dolgozik, 
hogy a közszolgáltatókkal a tartozások pénzügyileg rendeződjenek. Tárgyalások folytatnak tulajdonosi 
szinten is, mely eredményeként már történtek közszolgáltatói befizetések. 

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból hat település 2015. december 31. nappal kivált. A 
kiváló településekkel a megállapodások még nem kerültek megkötésre, valamint a vagyonelemek és az 
azokhoz kapcsolódó kötelezettségek sem tisztázódtak le. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a társulások 2016. Évi munkájáról szóló beszámolót 
tárgyalja meg és fogadja el. 

Páka, 2016. október 27. 

Tisztelettel: 

 


