Jegyzőkönyv
Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 26.-án 18
óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből
Az ülés helye: Közösségi ház tanácskozó terme (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)
Jelen vannak: Nagy Lászlóné polgármester
Gondos József alpolgármester
Horváth Rudolf képviselő
Stubics Imre képviselő
Rétiné Végh Katalin képviselő
Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal összes napirendhez
Igazoltan távol van: Cigli Ferenc képviselő és Vajda Ildikó képviselő
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította,
hogy a Képviselő-testület határozatképes, a 7 képviselőből 5 fő jelen van.
Javaslatot tett a napirendre, a meghívóban szereplő 5. napirend pont elhagyását javasolta,
mivel az államháztartási törvény módosítása miatt a költségvetési koncepció elfogadásának
határideje október 31.-re módosult.
A Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
2./ Körjegyzőség, Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsány Önkormányzat 2012. évi
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
3./Pénzkezelés rendjéről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
4./ 2012. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Napirendek tárgyalása:

1./ A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, kiegészítve
azzal, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges azért, hogy a
zárszámadási rendelet előirányzata és a költségvetési rendelet előirányzata megegyezzen, az
adatok az Államkincstárhoz leadott adatokat tartalmazzák:
Indokolás és hatásvizsgálat Zalacsány Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének módosításához.

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása, a rendelet
főösszege: 365.391.000 Ft
1.) Kormány hatáskörben: a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény alapján bevételi előirányzatát meg kell emelni.
1/1. Startmunkaprogram
- Bevételi oldalon nő a 8904426 szakfeladat előirányzata 11628185 Ft-tal.
- Kiadási oldalon nő a 8904421 szakfeladat bér kiadási előirányzata 9454529-Ft-al
, járulék kiadási előirányzata 1746771 Ft-al, dologi kiadás előirányzata 426885 Ft-tal
1/2.Közmunkaprogram
- Bevételi oldalon nő a 8904416 szakfeladat előirányzata 220032-Ft-al.
- Kiadási oldalon nő a 8904416 szakfeladat bér kiadási előirányzata 220032-Ft-al

1 /3. Szociális juttatások kiegészítő támogatás
- Bevételi oldalon nő és kiadási oldalon nő a társadalom és szociálpolitikai juttatás a
8821179 szakfeladaton (gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány ) 441000,- Ft-tal
- Bevételi oldalon nő a 8419019 szakfeladaton (egyéb jövedelempótló)1913057,- Ft-tal
-kiadási oldalon nő a 8821151 szakfeladaton (ápolási díj ) bérkiadás 258864 Ft-tal,
- 8821171 szakfeladaton ( gyermekvédelmi támogatás) társadalom és szociálpolitikai
juttatás 441000 Ft-tal
- 8821131 szakfeladaton ( lakásfenntartási támogatás ) társadalom és szociálpolitikai
juttatás 932940 Ft-tal
- 8821111 szakfeladaton társadalom és szociálpolitikai juttatás 190533 Ft-tal (szociális
segély) , foglalkoztatást helyettesítő támogatás 510720 Ft-tal.
- 8821191 szakfeladaton ( óvodáztatási támogatás ) társadalom és szociálpolitikai juttatás
20000 Ft-tal
1/4 Bérkompenzáció
Bevételi oldalon nő 8419019 szakfeladat 720592 Ft-tal
- Kiadási oldalon nő 530001 szakfeladaton ( posta ) bérkiadás 3161 Ft-tal, járulék kiadás 853
Ft-tal
- Kiadási oldalon nő 841907 szakfeladaton ( intézmény finanszírozás ) átadott pénz
Körjegyzőséghez 106299 Ft-tal, iskolához 610279 Ft-tal

1/5 Hitelvisszafizetés
Bevételi oldalon nő 8419019 szakfeladat 137667970 Ft-tal
- Kiadási oldalon nő 8411261 szakfeladaton hitelkamat kiadás 2250381 Ft-tal, 8419069
szakfeladaton hiteltörlesztés 135417589 FT-tal
2. Felügyeleti szervi hatáskörben módosított előirányzatok:
2./1. Bevételi oldalon nő a 85101111 szakfeladat ( rezsi támogatás) 268000 Ft-tal (konyha rezsi
megtérítés)
Kiadási oldalon nő a 8510111 szakfeladat dologi kiadása 268000 Ft-tal

-

2./2 Bevételi oldalon nő 530001 szakfeladat (posta) készletértékesítés 190000 Ft-tal
Kiadási oldalon nő 530001 szakfeladaton dologi kiadás nő 190000 Ft-tal,

Zalacsány Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás előzetes
hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és
abérkompenzáció miatt
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen
dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi
feltételeket nem igényel
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
1. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17. §-a szerint az előzetes hatásvizsgálatra
vonatkozó tájékoztatást és az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.

Hozzászólás nem hangozott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag megalkotta a
8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet
Zalacsány község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5./2012.(II.16.)
önkormányzati rendelete módosításáról:
Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5./2012.(II.16.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 23. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési
rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendeletben meghatározottak, a Magyar Köztársaság
2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2012.

évi költségvetéséről szóló 5./2012.(II.16.) önkormányzati rendelete ( továbbiakban: R.) módosításáról
az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2012. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege
365391 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
365391 ezer forintban
állapítja meg.
2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. §. (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b
számú melléklet tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:
Önkormányzatok intézmény működési bevétele
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatásértékű működési bevétel
Előző év pénzmaradvány igénybevétele

8548 e Ft
50634 eFt
220439 e Ft
63646 e Ft
22124 eFt

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 4000 eFt bevételt működési
bevételként tervezi és használja fel.
3.§ A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások:
b) munkaadókat terhelő járulékok:
c) dologi jellegű kiadások:
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás
e) támogatás értékű működési kiadás:
f) működési célú pénzeszköz átadás

200267 eFt
99151 e Ft
21293 e Ft
59151 e Ft
18593 e Ft
15412 e Ft
3671 e Ft

4.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 2651 ezer forint, részvényvásárlás 421 eFt,
beruházási hitel visszafizetése 144418 eFt.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. számú melléklet
tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2012. évben folyamatban.

5.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, a R. 3 . melléklete helyébe jelen
rendelet 2. melléklete lép, a R. 4 . melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép, a R. 7.
melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, a R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5.
melléklete lép, a R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép, a R. 11. melléklete
helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

6. §(1) E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zalacsány, 2013. április 26.

Nagy Lászlóné
polgármester

dr. Bognár András
mb.jegyző

A rendelet kihirdetve:
Zalacsány, 2013. április 29.
dr. Bognár András
mb.jegyző

(A rendelet mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyvhöz csatolva! )

2./ Körjegyzőség, Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, Zalacsány Önkormányzat 2012. évi
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Körjegyzőség, Csány
László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést :
Körjegyzőség 2012. évi beszámolója

Körjegyzőség kiadásai 2012. év

E Ft.
Sorsz. Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Személyi juttatások

14 847

14 499

14 424

99

2

Járulékok

3 564

3 649

3 345

92

3

Dologi kiadások

6 311

6 800

4 967

73

Költségvetési kiadások össz.

24 722

24 948

22 736

91

171

171

100

4

Beruházás

Kiadások összesen

24 722

25 119

22 907

91

Körjegyzőség bevételei 2012.évi
E Ft.
Sorsz. Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

1

Finanszírozási bevételek

24 481

24 878

22 671

91

2

Előző évi pénzmaradvány

241

241

241

100

24 722

25 119

22 912

91

Bevételek összesen

6. melléklet

a 9/2013.(IV.29.) önk. rendelethez

Zalacsány,Tilaj, Ligetfalva, Almásháza, Körjegyzőség
2012. évi pénzforgalom egyeztetése
E Ft.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Összesen

240

1

241

Bevételek

22 671

Kiadások

22 907

Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolója

2012.évi kiadásai címenként

E Ft.

Sorsz. Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

1

Személyi juttatások

39 261

40 983

42 136

103

2

Járulékok

10 367

11 090

11 290

102

3

Dologi kiadások

10 319

10 362

9 809

95

4

Támogatás értékű műk. Kiadás

3 546

3 546

3 300

93

5

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Összesen

-740
63 493

65 981

65 795

100

Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

2012.évi bevételei címenként

E Ft.
Sorsz. Megnevezés

1

Irányító szervtől kapott támogatás

2

Működési bevétel

3

Pénzmaradvány felhasználás

Összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

63 493

65 238

65 732

101

60

63 493

743

743

65 981

66 535

101

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
19/2013.(IV.26.) sz. Képviselő-testület határozat
a.)Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség, Csány László
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
a melléklet szerint elfogadja.
b.) Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentést a
mellékletnek megfelelően elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat
hajtsa végre.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Melléklet a 19 /2013. sz. határozat a.) pontjához:

Körjegyzőség 2012. évi beszámolója

Körjegyzőség kiadásai 2012. év

E Ft.
Sorsz. Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1

Személyi juttatások

14 847

14 499

14 424

99

2

Járulékok

3 564

3 649

3 345

92

3

Dologi kiadások

6 311

6 800

4 967

73

Költségvetési kiadások össz.

24 722

24 948

22 736

91

171

171

100

25 119

22 907

91

4

Beruházás

Kiadások összesen

24 722

Körjegyzőség bevételei 2012.évi
E Ft.
Sorsz. Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

1

Finanszírozási bevételek

24 481

24 878

22 671

91

2

Előző évi pénzmaradvány

241

241

241

100

24 722

25 119

22 912

91

Bevételek összesen

6. melléklet

a 9/2013.(IV.29.) önk. rendelethez

Zalacsány,Tilaj, Ligetfalva, Almásháza, Körjegyzőség
2012. évi pénzforgalom egyeztetése
E Ft.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege

240

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege

1

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Összesen

241

Bevételek

22 671

Kiadások

22 907

Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. évi beszámolója
2012.évi kiadásai címenként

E Ft.

Sorsz. Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

1

Személyi juttatások

39 261

40 983

42 136

103

2

Járulékok

10 367

11 090

11 290

102

3

Dologi kiadások

10 319

10 362

9 809

95

4

Támogatás értékű műk. Kiadás

3 546

3 546

3 300

93

5

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Összesen

-740
63 493

65 981

65 795

100

Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

2012.évi bevételei címenként

E Ft.
Sorsz. Megnevezés

1

Irányító szervtől kapott támogatás

2

Működési bevétel

3

Pénzmaradvány felhasználás

Összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

63 493

65 238

65 732

101

60

63 493

743

743

65 981

66 535

101

Melléklet a 19/2013. határozat b.) pontjához:

Határozathozatalt követően Nagy Lászlóné polgármester írásbeli előterjesztés alapján
ismertette a 2012 évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet és annak
indokolását:

A rendelet indokolása:
Zalacsány község Önkormányzata 2012. évi zárszámadását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormány rendelet alapján készítette el.
Az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódóan, a beszámolót érintő, de a költségvetés negyedéves módosításait követően,
különböző jogcímeken az önkormányzat részére biztosított központosított pótelőirányzatok a Magyar Államkincstárral
történt egyeztetetés után beépítésre kerültek a beszámolóba. A beépítés után a mérleg főösszege 244372 eFt elmozdulást
eredményezett a rendelet eredeti főösszegéhez képest.
Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 16.) , módosított önkormányzati rendeletében
365391 eFt-ban állapította meg az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási
halmozódás-mentes főösszegét. A gazdálkodás folyamán az önkormányzat mérlegének bevételi és kiadási halmozódásmentes főösszege 405661 eFt-ra változik.
Bevételek alakulásának bemutatása
Az önkormányzat 2012 évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi előirányzatainak, valamint azok
teljesítésének bemutatása bevételi forrásonkénti bontásban:
Halmozódás mentes
Eredeti előirányzat: 161289 eFt
Módosított előirányzat: 365391 eFt
Teljesítés: 405661 eFt
Teljesítés %-a: 111.
Látható, hogy a bevételek teljesülése önkormányzati szinten összességében 11,0%-os bevétel többletet mutatnak az
időarányos teljesítéshez képest.

1./ Az önkormányzat az intézményi működési bevételei között mutatja ki felügyeleti jellegű bevételeit, a szolgáltatások
bevételeit, valamint a bérleti és lízing, illetve az intézményi ellátási bevételeit, továbbá itt kerülnek elszámolásra a
működési kamatbevételek és kiszámlázott termékek áfa bevételei is.
Hatósági döntésekből származó bevételek nincsenek, az intézményi ellátási díjból származó bevétel – posta működtetése,
bérleti díjak- 13607 eFt volt, amely 158 %-os teljesülést mutat.
2./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételei között kerülnek elszámolásra az adóbevételek, közöttük a saját és az
átengedett központi adók (gépjárműadó). Az átengedett központi adók közül a gépjárműadóra befolyó összeg az 2012.
évben 5666 eFt volt, mely 189 %-os teljesítést eredményezett.
A bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek teljesítése 60 %-os, az ebből befolyó összegek 179 eFt összegben teljesültek.
Helyi adóbevételeknél összességében a teljesítés 175 %-ban realizálódott, mely 37157 eFt összegű adóbevételt takar.
3./Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között kerülnek elszámolásra az Önkormányzat ingatlannal kapcsolatos
bevételei (ingatlan értékesítés, önkormányzati lakások értékesítése) felhalmozási kamatbevételek, valamint a
koncesszióból-üzemeltetésből származó felhalmozási bevételei. A koncesszióból származó bevétel és az üzemeltetésből
származó bevételek esetében a befolyt összeg 8557 eFt volt, zártkerti ingatlanok értékesítéséből 1147 eFt bevétel valósult
meg.
4./Központi támogatások, kiegészítések bevételei között kerülnek kimutatásra az állami normatívák, melyek
lakosságszám arányosan és feladatmutatóhoz kapcsolódóan illetik meg az önkormányzatot. Ide tartoznak az
önkormányzatok által kötelezően végzendő körzeti igazgatási, üzemeltetési, lakott külterületi feladatok, pénzbeli és
szociális ellátások, szociális-és gyermekjóléti, valamint közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása. A személyi
jövedelemadó 8%-os támogatása, a jövedelemadó differenciálásának mérséklése, valamint az egyéb jogcímen kapott
központosított előirányzatok teljesítése időarányosan megtörtént 100 %-ban. Az átengedett központi adókból a személyi
jövedelemadóra 4468 eFt érkezett be , ami 100 %-os teljesítést eredményezett. Ugyan ilyen %-ban teljesült a jövedelem
differenciálódásra beérkezett támogatás is 21766 eFt összegben. Feladatmutatókhoz kötött támogatás 100 %-on teljesült,
összesen 71755 eFt-ban. Ebben az összegben kerülnek elszámolásra az egyes szociális feladatokra kért támogatások is
(normatív lakásfenntartás, normatív ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás) valamint itt számoljuk el a központi
bérkompenzációra érkezett támogatást is.

5./Támogatás értékű működési bevételeknél kerülnek elszámolásra az Önkormányzat részére működési célra átadott
központi költségvetésből származó egyéb bevételek, valamint itt kerül kimutatásra az TB alaptól átvett pénzeszköz, a
Ligetfalva , Tilaj, Almásháza Önkormányzatától kapott működési pénz, valamint itt szerepel a kistérségi társulástól
kapott működési bevétel is, valamint a Startmunka program támogatása. A TB alaptól beérkező pénzeszköz a védőnői
szolgálat ellátására kerül felhasználásra, a teljesítés időarányosan megtörtént 100%-ban 2865 eFt összegben. Ligetfalva ,
Tilaj, Almásháza Önkormányzatoktól átutalt összeg az előirányzathoz képest 100%-ban teljesült. A Startmunkaprogram
támogatás időarányos elszámolása megtörtént 43042 eFt összegben, mely a rendelet módosítással kerül rendezésre. 2012.
december 28.-án a Magyar Állam részéről kiegyenlítésre került a 2007. évben Közösségi Ház építésére felvett hitel 137667
eFt összegben . Támogatás értékű felhalmozási bevételeknél számoljuk el a beruházás címen az Önkormányzatnak járó
támogatásból és közbeszerzésből adódó bevételeket, ilyen Önkormányzatunk esetében nem volt.

6./ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöknél kerülnek elszámolásra a háztartásoktól, egyéb szervezetektől, ebből
származó bevétel 378 eFt volt.
Kiadások alakulásának bemutatása
Az önkormányzat 2012 évi kiadási előirányzatainak, a módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének
bemutatása kiadási forrásonkénti bontásban:
Halmozódás mentes
Eredeti előirányzat: 161289 eFt
Módosított előirányzat: 365391 eFt
Teljesítés: 360621 eFt
Teljesítés %-a: 99.

1./A kiadások összességében időarányosan teljesültek. Személyi juttatásoknál kerülnek elszámolásra a köztisztviselők,
közalkalmazottak alapilletményei, illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai. A
személyi juttatások esetében az időirányoshoz képesti eltérés nincs. Munkaadókat terhelő járulékoknál kerülnek
elszámolásra a béreket terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó. A munkaadókat terhelő járulékok esetében is
időarányos 100%-os teljesítés mutatkozik. Dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések, a
szolgáltatások, a különféle dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások elszámolásai. A dologi kiadások esetében
összességében az időarányos teljesítéstől elmaradó, 87%-os teljesítés látható. Minden intézmény beleértve a
Körjegyzőséget is, csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket és szolgáltatásokat vásárolta meg.
2./Pénzeszközátadás, egyéb támogatás oknál kerülnek elszámolásra a civil szervezetek, alapítványok részére megítélt
támogatások összegei. A pénzeszközátadás esetében a teljesítés időarányos . Támogatás értékű kiadásoknál kerülnek
elszámolásra a pedagógiai szakszolgálat kiadásaival kapcsolatos költségek. Teljesítése 98 %-ban megtörtént.
3./Társadalom és szociálpolitikai juttatások között a kiemelt előirányzatban kerültek betervezésre a központi
költségvetésből kapott támogatások között elszámolt normatív kiadások (lakásfenntartási támogatás, rendszeres
szociális segélyek, ápolási díjak, pénzbeli átmeneti segélyek), illetve az Önkormányzat által nyújtott természetben
adott támogatások, ezek között is a temetési segélyek és egyéb pénzbeli támogatások. A teljesítés az időarányoshoz
képest 3%-kal alacsonyabb. Kiemelkedő ezen belül is az önkormányzat által megállapított normatív lakásfenntartási
támogatás, ahol a kiadás 101%-on teljesült 3750 eFt, valamennyi igénylő természetben kapja a lakásfenntartási támogást –
közüzemi díjak átvállalása. Átmeneti segélyben 172 fő részesült 1500/fő eFt összegben (karácsonyi csomag). Rendszeres
szociális segélyben 3 fő, foglalkoztatást helyettesítő juttatásban 15 fő, normatív lakásfenntartási támogatásban 78 fő
részesült. 3 fő kapott ápolási díjat, ebből valamennyien alanyi jogon részesülnek az ellátásban. Temetési segélyben 2 fő
részesült 20 eFT összegben, köztemetés nem volt. Rendszeres gyermeknevelési kedvezményt 28 család 68 gyermeke vehette
igénybe. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban senki nem részesült.
4./Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések, felújítások között kerültek betervezésre az Önkormányzat
intézményeinek felújítási kiadásai. Beruházásoknál került betervezésre az Önkormányzat által tervezett ingatlan
vásárlás, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, valamint tárgyi eszközök beszerzése is. A felhalmozási kiadásokat
részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza, teljesítése 100 %, részvényvásárlás ( utolsó részlet kifizetésre került május 31.-én
és 100 eFt értékű Zalavíz részvényt is vásárolt az Önkormányzat ), hiteltörlesztés 7.056 eFt összegben, felújítás 3217 eFt (
startmunkaprogram keretében 100 % állami finanszírozással megvalósult temető melletti közpark kialakítása),
Körjegyzőséghez 4 db számítógépet monitorral és kiegészítőkkel vásároltunk pályázati finanszírozással 171000 Ft
összegben.
5./Hitel tőke és kamat törlesztés betervezésre az egyéb hosszúlejáratú hitellel kapcsolatos előirányzat és teljesítés,
valamint a fejlesztési célra kibocsátott kötvény kiadásával kapcsolatos előirányzat. 2012. szeptember 30.-ig
kamattörlesztésre 8034 eFt-ot, tőketörlesztésre 7108 eFt-ot fordított az Önkormányzat , 137667 eFt összegben a
Magyar Állam a hiteltartozást visszafizette ezzel az időponttal.

6./Tartalékoknál kerül megtervezésre eredeti előirányzatként az önkormányzat tartaléka. A tartalék a gazdálkodás
biztonsága érdekében év közben megvalósuló feladat forrásaként szolgál úgy működési, mint fejlesztési kiadások
megvalósítására. 2012. évben az Önkormányzat tartalékot nem tervezett. Szintén itt kerül elszámolásra az
önkormányzat előző év költségvetését lezáró zárszámadásban a pénzmaradvány 22123 eFt összegben, mely kötelezettséggel
terhelt. Szabad pénzmaradványa az önkormányzatnak nem volt.
Az Önkormányzat feladatát 79 fő dolgozóval látta el, melynek megoszlása a következő: köztisztviselő 7 fő,
közalkalmazott 27 fő, közfoglalkoztatott állományú dolgozó 45 fő.
Összegzés
Zalacsány község Önkormányzata gazdálkodási szempontból – a megfontolt, takarékos gazdálkodásának, a adókintlevőség
behajtásának és az állami hitelvisszafizetésnek köszönhetően – stabil, kiegyensúlyozott éven van túl.
Az Önkormányzat gazdálkodását a folyamatos takarékosság fémjelzi, melyet a kiadások féken tartásával igyekezett
megvalósítani.
Egyéb gazdálkodással kapcsolatos információk:
- Vevőköveteléseink 2012. december 31.-én 3088 eFt
- Szállítói tartozásunk 2012. december 31.-én 3.636 eFt tartozást mutatott.

IV. Pénzforgalom
Pénzkészlet január 1.-én 20228 eFt
Pénzkészlet december 31-én : 43130 eFt.
Az Önkormányzat gazdálkodása stabil, likviditási gondok nem merültek fel, működési hitelfelvételre nem volt szükség.
Pénzmaradványunk teljes egészében felhasználásra került.
Önkormányzatunk vagyona 6 %-kal növekedett, amely a startmunka programban beszerzett eszközöknek köszönhető.
Befektetett eszközök összesen: 543467 eFt, eszközök összesen: 590793 (145%).
V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:
Az Önkormányzat 2012. évben értékpapír és hitelműveletet nem végzett, Közösségi Ház építése miatt 2007. évben felvett
hitel törlesztésére fent vázoltak szerint költött az Önkormányzat .
A rendelet hatásvizsgálata:
Zalacsány Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és abérkompenzáció miatt
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása
révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
2. A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jat. 17. §-a szerint az előzetes hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatást és az
előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a rendeletet megalkotni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag,
megalkotta az
Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
9 /2013. ( IV.29.) önkormányzati rendeletet:

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének
9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
Zalacsány község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a
következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya Zalacsány község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire és intézményeire terjed ki.
2. §. (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Körjegyzőség.
(2) Önálló címet alkot az önállóan működő Általános Iskola és Napköziotthonos óvoda.
Az önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei 2012. évi
költségvetésének teljesítése
3. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési
a.) kiadási főösszegét
b.) bevételi főösszegét
állapítja meg.

360620 e/Ft-ban
405651 e/Ft-ban

4. §. (1) Az önkormányzat a 2012. évi teljesített – továbbá az eredeti, módosított előirányzat
szerinti – költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. és 2.
melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szervének – a Körjegyzőségnek – a
2012. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és
kiadási forrásonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet
tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. §. (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt
előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá 3. melléklet.
- személyi jellegű kiadások
100608 e/Ft
- munkaadókat terhelő járulékok
22362 e/Ft
- dologi kiadások
51029 e/Ft
- társadalmi és szoc.pol. juttatások
17590 e/Ft
- támogatás értékű kiadás
3470 e/Ft
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre
14952 e/Ft
- kölcsönök nyújtása
0
e/Ft
- függő, átfutó kiegyenlítő kiadások
787 e/Ft
- felhalmozási kiadások
6620 e/Ft
- finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)
144776 e/Ft

(2) Képviselőtestület a Körjegyzőség 2012. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat
szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Képviselőtestület a Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. évi
teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2012. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított
előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
6. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat
szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13.
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá 594234 e/Ft főösszegben.
8. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 44305 e/Ft
összegben hagyja jóvá és köti le a 9.mellékletben foglaltaknak megfelelően. A
pénzforgalmi egyeztetést a 8. melléklet tartalmazza.
9. §. Képviselőtestület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított előirányzatokat és teljesítéseket.
10. §. Az önkormányzat 2012. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait
bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
11.§ Az Önkormányzat 2012. évi létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.A közvetett támogatások
teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.
12.§ Az egyszerűsített költségvetési beszámoló mérleg főösszege 594234 e Ft. A Képviselőtestület az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 12. melléklete szerint elfogadja és
elrendeli annak közzétételét.
Záró rendelkezések
13. §. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben
szokásos módon gondoskodik.
Zalacsány, 2013. április 26.
Nagy Lászlóné

dr. Bognár András

Polgármester

mb. jegyző

Kihirdetve: Zalacsány, 2013. április 29.
Dr. Bognár András
mb.jegyző

A rendelet mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyvhöz csatolva!

3./Pénzkezelés rendjéről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a rendelet tervezet
indokolását és a rendelet tervezetet:
A rendelet indokolása:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat köteles a
pénzkezelés rendjét rendeletben szabályozni. Korábban a házipénztárból történő be és kifizetések szabályait
Szabályzat rögzítette- amely a rendelet alapján felülvizsgálatra kerül és a részletes szabályozást tartalmazza.
Az új szabályozás alapján a házipénztárba kizárólag azon tételek kerülhetnek be- és kifizetésre, amelyet a
rendelet tartalmaz- 5. és 6. §.
A házipénztárban tárolható összeg nagyságát szintén meg kell állapítani- rendelet 7. §-a tartalmazza.
Az elszámolásra kiadott előleg összegét- célonként- szintén fel kell tüntetni, ezt a rendelet 9.§-a tartalmazza.
A rendelet hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: nincs
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az önkormányzati hivatali
dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi
feltételeket nem igényel
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Hozzászólás nem hangozott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag megalkotta a
10/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletet
Zalacsány község Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről:

Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről
Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (6) bekezdésében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2)-ében meghatározott feladatkörében eljárva,

Zalacsány község Önkormányzat pénzkezelésének rendjéről és annak végrehajtási feladatairól a következőket
rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a Zalacsány község Önkormányzatra és a költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ A rendeletben meghatározottak alapján köteles az Önkormányzat és a költségvetési szervek a
Pénzkezelési Szabályzatot elkészíteni.
3.§ Kötelezettségvállalás elsősorban utalással történő fizetésrendezéssel vállalható, az összeg
nagyságrendjére való tekintet nélkül.
4.§ Bankkártyával történő fizetés csak a tisztségviselőknek (polgármester, óvodavezető) engedélyezett,
ennek szabályait a Pénzkezelési Szabályzatban kell rögzíteni.
5.§ A házipénztárba készpénzben befizethető bevételek: telefondíj térítés, közterület használati díj, lakbér,
előírt bérvisszafizetés, kártérítés, továbbértékesített nyomtatványok, kiadványok, bérleti díj, sírhely
megváltás.
6.§ A házipénztárból készpénzben kifizethető kiadások: szociális juttatások, tisztségviselők
költségátalánya, üzemanyag elszámolás, reprezentáció, beruházások engedélyezéséhez hatóságtól
dokumentum beszerzése, kiküldetés útiköltség elszámolása, munkába járás költségtérítése, postaköltség,
autópálya matrica vétele, beszerzések, közmunkásoknak hóközi kifizetés.
7.§ A pénztárban záró pénzkészletként a Pénzkezelési Szabályzatban maximum 50.000,- Ft határozható
meg.
8. § A pénztár nyitva tartás rendjét úgy kell meghatározni, hogy az engedélyezett záró pénzkészlet feletti
összeg a számlavezető bankba befizethető legyen.
9.§ (1) . Utólagos elszámolásra előleg kiadása: kiküldetési költségre legfeljebb 50.000,- Ft, beszerzésre
legfeljebb 200.000,- Ft, reprezentációra legfeljebb 200.000,- Ft, postaköltségre legfeljebb 50.000,- Ft,
üzemanyag vásárlásra legfeljebb 100.000,- Ft adható ki.
(2). Az utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolásakor a pénztáros kötelessége ellenőrizni, hogy az
előleg a kiadott célra került felhasználásra. Az elszámolás amennyiben eltér a kérelmezett céltól, írásban
köteles jelenteni a gazdasági vezetőnek, és addig nem teljesítheti a kifizetést, amíg arra külön engedélyt
nem kap.
(3) A gazdasági vezető köteles ellenőrizni a céltól történő eltérést, arról jegyzőkönyvet készíteni és
döntést kell hoznia a kifizetés engedélyezésére. Amennyiben a gazdasági vezető nem engedélyezi a
kifizetést, a munkáltatónak kell az utólagos elszámolásra kiadott előleggel kapcsolatban döntést hozni.
(4) Az utólagos elszámolásra kiadott előleg 30 napon túl történő elszámolásakor a dolgozót terheli a
személyi jövedelemadó megfizetési kötelezettség.
10. §. A pénztárban kezelt értéket képviselő jegyek (Erzsébet utalvány, belépőjegy stb.) nyilvántartásának,
elszámolásának rendjét, arra jogosultak személyét a Pénzkezelési Szabályzatban kell rögzíteni.
11. § (1) Az önkormányzati rendelet 2013. május 1.-jén lép hatályba.
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Zalacsány, 2013. április 26.

dr. Bognár András
mb. jegyző

Kihirdetve: Zalacsány, 2013.április 29.

Nagy Lászlóné
polgármester

dr. Bognár András
mb.jegyző

4./ 2012. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Gyermekjóléti
szolgálat, a Családsegítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, illetve az
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló összefoglaló
értékelést és elfogadásukat javasolta:
Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ
: 8790 Zalaszentgrót, Csány L.
u. 2.

/Fax: 83/361-674

e-mail:
grotmaci@zalaszentgrot.hu

Beszámoló – Családsegítő Szolgálat
Zalacsány
2012.év
Ellátottak száma:
Település
Zalacsány

Családsegítés
3 család

Rendszeres szociális segélyezett
2 fő

Zalacsány
A Családsegítő Szolgálat nyilvántartásában 3 család szerepel (év közbeni változás: 2 család került be a
Családsegítő Szolgálat nyilvántartásába) önkéntes megkeresés alapján.
A családokkal elsősorban családlátogatások alkalmával tartom a kapcsolatot, valamint fogadóórák alkalmával.
A rendszeres szociális segélyezettek száma 2 fő, az év közbeni törvényi változások miatt 2 fő esetében a
rendszeres szociális segélyre való jogosultság megszűnt, ők foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülnek.
A kapcsolattartás havi - 2 havi rendszerességgel valósul meg fogadóórák és családlátogatások alkalmával.
A településen a jellemző probléma az anyagi nehézségekből, életviteli-, illetve egészségügyi problémákból
adódik. A családok számára segítséget jelentett az adományokhoz való hozzájutás (ruha, cipő, ágynemű,
élelmiszer), információnyújtás, valamint a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás.
Sok segítséget jelentett a polgármester asszonnyal, jegyzővel, szociális ügyintézővel, védőnővel, iskolai- és
óvodai pedagógusokkal való rendszeres kapcsolattartás, információcsere.
A jövőben a településen végzett terepmunkát kell erősíteni, több időt tölteni a településen.

Zalaszentgrót, 2012. december 30.

Grózingerné Nagy Andrea
családgondozó

Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ

: 8790 Zalaszentgrót, Csány L. u.
2.

/Fax: 83/361-674

e-mail: grotmaci@tonline.hu

Beszámoló Zalacsány
községben végzett családgondozói munkáról
2012. 01. 01. – 12. 31.
1. Gondozottak létszáma: 2012.12.31.
Település
Alapellátottak
Védelembe vett
Átmeneti nevelt
Összesen

Zalacsány
6 gyermek/ 4 cs.
- gyermek/ - cs.
6 gyermek/ 4 család

Az év során nyilvántartásunk létszámadatai tekintetében változás történt, 3 gyermek esetében került
megszűntetésre az alapellátásban való családgondozás. Két fiatal esetében nagykorúság és a pártfogói felügyelet
megszűnése miatt, egy gyermek esetében sikeres családgondozás miatt került megszűntetésre az együttműködés.
Az év során egy fiatal került nyilvántartásba, mivel édesanyjához költözött.
2. A gyermek veszélyeztetettségének okai, jellemző problémák:
•
•
•

A fiatal magatartási problémái, engedetlen viselkedése, iskolai problémák
Szülő tudta nélküli cselekedetei, kamaszkori lázadásai
Apa folyamatos zaklatásai miatti félelmek, a gyermek nyugodt életének, mindennapjainak a hiánya

3. Nyilvántartásunkban szerepelő család esetében:
1. család: A családban a szülők 3 kiskorú gyermeket nevelnek, egy 15 éves lányt, egy 9 éves fiút és egy 1,5 éves
kislányt. Az édesapa zaklatásai az év első felében még fenyegették a családot. Az édesanya féltette gyermekeit,
így több esetben fordult segítségért a családgondozóhoz, valamint a rendőrséghez. Az év második felében a
család fenyegetettsége megszűnt, az apa nem kereste a családot. A család számára segítséget nyújtottunk több
esetben hivatalos ügyek intézésében, illetve a veszélyeztetettség megszűntetése érdekében a bíróság és rendőrség
felé történő kapcsolatfelvétellel.
2. család: A családban egy fiatalkorú gyermeket nevelnek a szülők, másik két testvére már nagykorú. A fiatal
esetében a védelembe vétel megszűntetésére került sor az év során, mivel a fiatal iskolai tankötelezettségét
magántanulóként teljesíti. A szülők és a felnőtt korú testvérek munkaviszonnyal nem rendelkeznek, az év során
az önkormányzat alkalmazásában dolgoztak a szülők és a felnőtt korú testvérek a közmunkaprogram keretében.
A fiatal iskolai tanulmányait a helyi általános iskolában magántanulóként folytatta, mely esetben is több
probléma lépett fel a fiatal „nemtörődömsége” miatt. A 2012-2013-as tanévben ismételten 8. osztályos tanuló,
iskolai felkészítő foglalkozásokra, valamint konzultációkra azonban nem jár el rendszeresen.
3. család: A gyermek esetében a védelembe vétel az év során megszűnt, mivel a védelembe vétel okaként
megjelölt agresszív viselkedés a gyermeknél megszűnt. Problémát a gyermekről nem jeleztek, iskolai
teljesítménye a képességének megfelelő. A Zöldmező Úti Általános Iskola tanulója, a hétköznapokat az
iskolában, illetve a Reziben élő nagyanyjánál tölti, innét jár naponta az oktatási intézménybe. A hétvégéken jön
haza Zalacsányba szüleihez és testvéréhez. A gyermek sok időt tölt a Reziben élő nagymamánál, a nyári szünidőt
teljes egészében a nagymamánál töltötte. Az édesanya és az anyai kapcsolata jó, segítik egymást, így a nagyszülő
szívesen segíti lányát és unokáját azzal, hogy a gyermek több időt tölt nála, ahol nagyon szeret is lenni.
4. család: 2012. harmadik negyedévében érkezett végzés a Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala Városi Gyámhivataltól, mely szerint a fiatal és édesanyja megkereséssel éltek a Gyámhivatal felé, hogy
szeretnék, hogy a fiatal ismét édesanyjához költözhessen. Tekintettel arra, hogy a fiatalt nevelő gyám kérte
gyámi tisztségének megszűntetését és az édesanya pedig a gyermeke ismételten nála történő elhelyezését. A
gyermek esetében alapellátás keretében indult meg a családgondozás. A fiatal az Asbóth Sándor,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1/9. D osztályos karosszérialakatos tanulója. Az iskola értesítése
alapján a fiatal esetében 136 órát mulasztott igazolatlanul.
Zalaszentgrót, 2012. december 31.

Dézsenyiné Németh Noémi
családgondozó

Beszámoló
Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bekezdése alapján a
helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról minden évben átfogó értékelést
készítenek, amelyet a képviselőtestület megtárgyal, és amelynek egy példányát meg kell küldeni a megyei
gyámhivatal részére.
Az értékelést meghatározott szempontok szerint kell elkészíteni, amelyet a gyámhatóságokról, valamint a
gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete rögzít.
I.
Zalacsány község lakosságának száma 2012. december 31-én 1036 fő, amelyből a 0-18 éves korosztályba
tartozók száma 184 fő, aránya 18 %. E korosztályon belül a 0-6 évesek száma 65 fő, a 7-14 évesek száma 76 fő,
és a 15-18 évesek száma 43 fő.
2011. évben az összlakosság 1056 fő, ezen belül a 0-18 éves korúak száma 198 fő, aránya 19% , tehát az e
korosztályba tartozók aránya az össznépességen belül csökkent.
II.
Zalacsány község Önkormányzata 2011. december 31-én 64 fő részére nyújtott rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt. 2012. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet 68 gyermek
részére terjesztett elő törvényes képviselője. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem
elutasítására nem került sor. 2012. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek száma 68 fő volt.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályokat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
2/2006.(III.02.) rendelet szabályozza. 2012. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem
került beterjesztésre a Szociális Bizottság elé.
Egyéb, az 1997. évi XXXI. tv. által nem szabályozott támogatásról az Önkormányzat nem rendelkezett.
A gyermekek étkeztetését az Önkormányzat által társulásos formában fenntartott zalacsányi székhelyű Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda, illetve az egyéb oktatási intézmények menzái biztosítják. Összesen 2 fő
jogosult 50 %-os térítési díj kedvezményre az 1997. évi XXXI. tv. 148. §. (5) bekezdésének a.) pont 50 fő
részesül 100 %-os étkeztetési térítési díj kedvezményben.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények kifizetése 2012. évben 742 e/Ft költséget jelentett az
Önkormányzatnak, melynek 90 %-át visszaigényelhette, így a fennmaradó 10 % terhelte saját költségvetését.
III.
Zalacsány község Önkormányzata társulásos formában a Zalaszentgróti székhelyű Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.
A területileg illetékes családgondozó hetente tart fogadóórát Zalacsányban, melynek 2012. évben is folyamatos
volt a kihasználtsága.
A családgondozó tevékenysége során folyamatosan látogatja azokat a családokat, melyekben gondok, problémák
merültek fel akár a gyermek, akár a szülők részéről, illetve ahol a gyermekek védelembe vételére került sor.
Alapellátás keretében gondozott gyermek 2012. évben 6 fő volt. Védelembe vett gyermek nem volt 2012. évben.
Várandós anya, illetve családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozására 2012. évben nem volt szükség.
A jelzőrendszer tagjai között jó a kapcsolat. A felmerülő problémákról folyamatos a tájékoztatás, illetve a
segítségnyújtás módját is közös erővel próbálják megtalálni.

A gyermekek napközbeni ellátása az oktatási-nevelési intézményekben biztosított. A gyermekek átmeneti
gondozásának biztosítása továbbra sem megoldott finanszírozási problémák miatt.
IV.
Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedés Zalacsány községben 2012-ben nem volt.
Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2012. évben nem került sor. Családi pótlék természetben történő folyósítására
nem került sor.

V.
A gyermeket nevelő családokban felmerülő gondok, problémák jellege az elmúlt években sem változott,
előreláthatóan a jövőben is az anyagi jellegű problémák lesznek jellemzőek, amelyekre a pénzbeli támogatások
nyújtanak segítséget. Az elszegényedés, a munkanélküliség még nehezebbé tette a családok életét, sajnos egyre
kilátástalanabb helyzetbe kerülnek azok a családok is, akik eddig még nem szorultak támogatásra.
Hatósági intézkedést, sürgős beavatkozást igénylő problémák nem merültek fel, remélhetőleg a jövőben sem
lesznek jellemzőek.
Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében meghatározott
támogatásokkal – szociális kölcsön – nyújt segítséget a rászoruló családokon. A település területén közhasznú,
illetve közcélú foglalkoztatás keretében biztosít jövedelemszerző tevékenységet az Önkormányzat.
VI.
2012. évben felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés nem
történt.
VII.
Zalacsány Önkormányzatának jövőre vonatkozó célja a jelenlegi intézményrendszer
további fenntartása, kapcsolattartási ügyelet népszerűsítése, Kamasz-Panasz fogadóóra megrendezése az
iskolában, prevenciós célú szabadidő programok szervezése, melyek elősegítik a gyermekek egészséges szellemi
és szociális fejlődését.
VIII.
Bűnmegelőzési program Zalacsány községben nem készült, települést érintően fiatalkorú elkövetőkről jelenleg
nincs információ.
IX.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásában az Önkormányzat nem működik együtt egy civil
szervezettel sem. Ennek oka, hogy a községben nem működik ilyen szervezet, másrészt pedig nincs megfelelő
információ a máshol működő szervezetekkel történő együttműködés lehetőségeiről.

Zalacsány, 2013. április 12.
Nagy Lászlóné
Polgármester

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

20/2013. (IV.26.) sz. KT határozat
a.)Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat és a
Családsegítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót a mellékletnek
megfelelően elfogadja.
b.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően
elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a aljegyzőt, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala részére a b) pont szerinti beszámolót küldje meg.
Határidő: 2013.05.31.
Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző
Melléklet a 20/2013. sz. határozat a.) pontjához:
Beszámoló – Családsegítő Szolgálat
Zalacsány
2012.év
Ellátottak száma:
Település
Zalacsány

Családsegítés
3 család

Rendszeres szociális segélyezett
2 fő

Zalacsány
A Családsegítő Szolgálat nyilvántartásában 3 család szerepel (év közbeni változás: 2 család került be a
Családsegítő Szolgálat nyilvántartásába) önkéntes megkeresés alapján.
A családokkal elsősorban családlátogatások alkalmával tartom a kapcsolatot, valamint fogadóórák alkalmával.
A rendszeres szociális segélyezettek száma 2 fő, az év közbeni törvényi változások miatt 2 fő esetében a
rendszeres szociális segélyre való jogosultság megszűnt, ők foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülnek.
A kapcsolattartás havi - 2 havi rendszerességgel valósul meg fogadóórák és családlátogatások alkalmával.
A településen a jellemző probléma az anyagi nehézségekből, életviteli-, illetve egészségügyi problémákból
adódik. A családok számára segítséget jelentett az adományokhoz való hozzájutás (ruha, cipő, ágynemű,
élelmiszer), információnyújtás, valamint a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás.
Sok segítséget jelentett a polgármester asszonnyal, jegyzővel, szociális ügyintézővel, védőnővel, iskolai- és
óvodai pedagógusokkal való rendszeres kapcsolattartás, információcsere.
A jövőben a településen végzett terepmunkát kell erősíteni, több időt tölteni a településen.

Beszámoló Zalacsány
községben végzett családgondozói munkáról
2012. 01. 01. – 12. 31.
3. Gondozottak létszáma: 2012.12.31.
Település
Alapellátottak
Védelembe vett
Átmeneti nevelt
Összesen

Zalacsány
6 gyermek/ 4 cs.
- gyermek/ - cs.
6 gyermek/ 4 család

Az év során nyilvántartásunk létszámadatai tekintetében változás történt, 3 gyermek esetében került
megszűntetésre az alapellátásban való családgondozás. Két fiatal esetében nagykorúság és a pártfogói felügyelet
megszűnése miatt, egy gyermek esetében sikeres családgondozás miatt került megszűntetésre az együttműködés.
Az év során egy fiatal került nyilvántartásba, mivel édesanyjához költözött.
4. A gyermek veszélyeztetettségének okai, jellemző problémák:
•
•
•

A fiatal magatartási problémái, engedetlen viselkedése, iskolai problémák
Szülő tudta nélküli cselekedetei, kamaszkori lázadásai
Apa folyamatos zaklatásai miatti félelmek, a gyermek nyugodt életének, mindennapjainak a hiánya

3. Nyilvántartásunkban szerepelő család esetében:
1. család: A családban a szülők 3 kiskorú gyermeket nevelnek, egy 15 éves lányt, egy 9 éves fiút és egy 1,5 éves
kislányt. Az édesapa zaklatásai az év első felében még fenyegették a családot. Az édesanya féltette gyermekeit,
így több esetben fordult segítségért a családgondozóhoz, valamint a rendőrséghez. Az év második felében a
család fenyegetettsége megszűnt, az apa nem kereste a családot. A család számára segítséget nyújtottunk több
esetben hivatalos ügyek intézésében, illetve a veszélyeztetettség megszűntetése érdekében a bíróság és rendőrség
felé történő kapcsolatfelvétellel.
2. család: A családban egy fiatalkorú gyermeket nevelnek a szülők, másik két testvére már nagykorú. A fiatal
esetében a védelembe vétel megszűntetésére került sor az év során, mivel a fiatal iskolai tankötelezettségét
magántanulóként teljesíti. A szülők és a felnőtt korú testvérek munkaviszonnyal nem rendelkeznek, az év során
az önkormányzat alkalmazásában dolgoztak a szülők és a felnőtt korú testvérek a közmunkaprogram keretében.
A fiatal iskolai tanulmányait a helyi általános iskolában magántanulóként folytatta, mely esetben is több
probléma lépett fel a fiatal „nemtörődömsége” miatt. A 2012-2013-as tanévben ismételten 8. osztályos tanuló,
iskolai felkészítő foglalkozásokra, valamint konzultációkra azonban nem jár el rendszeresen.
3. család: A gyermek esetében a védelembe vétel az év során megszűnt, mivel a védelembe vétel okaként
megjelölt agresszív viselkedés a gyermeknél megszűnt. Problémát a gyermekről nem jeleztek, iskolai
teljesítménye a képességének megfelelő. A Zöldmező Úti Általános Iskola tanulója, a hétköznapokat az
iskolában, illetve a Reziben élő nagyanyjánál tölti, innét jár naponta az oktatási intézménybe. A hétvégéken jön
haza Zalacsányba szüleihez és testvéréhez. A gyermek sok időt tölt a Reziben élő nagymamánál, a nyári szünidőt
teljes egészében a nagymamánál töltötte. Az édesanya és az anyai kapcsolata jó, segítik egymást, így a nagyszülő
szívesen segíti lányát és unokáját azzal, hogy a gyermek több időt tölt nála, ahol nagyon szeret is lenni.
4. család: 2012. harmadik negyedévében érkezett végzés a Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala Városi Gyámhivataltól, mely szerint a fiatal és édesanyja megkereséssel éltek a Gyámhivatal felé, hogy
szeretnék, hogy a fiatal ismét édesanyjához költözhessen. Tekintettel arra, hogy a fiatalt nevelő gyám kérte
gyámi tisztségének megszűntetését és az édesanya pedig a gyermeke ismételten nála történő elhelyezését. A
gyermek esetében alapellátás keretében indult meg a családgondozás. A fiatal az Asbóth Sándor,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1/9. D osztályos karosszérialakatos tanulója. Az iskola értesítése
alapján a fiatal esetében 136 órát mulasztott igazolatlanul.

Melléklet a 20/2013. sz. határozat b.) pontjához:
Beszámoló
Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bekezdése alapján a
helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról minden évben átfogó értékelést
készítenek, amelyet a képviselőtestület megtárgyal, és amelynek egy példányát meg kell küldeni a megyei
gyámhivatal részére.
Az értékelést meghatározott szempontok szerint kell elkészíteni, amelyet a gyámhatóságokról, valamint a
gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete rögzít.
I.

Zalacsány község lakosságának száma 2012. december 31-én 1036 fő, amelyből a 0-18 éves korosztályba
tartozók száma 184 fő, aránya 18 %. E korosztályon belül a 0-6 évesek száma 65 fő, a 7-14 évesek száma 76 fő,
és a 15-18 évesek száma 43 fő.
2011. évben az összlakosság 1056 fő, ezen belül a 0-18 éves korúak száma 198 fő, aránya 19% , tehát az e
korosztályba tartozók aránya az össznépességen belül csökkent.
II.
Zalacsány község Önkormányzata 2011. december 31-én 64 fő részére nyújtott rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt. 2012. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmet 68 gyermek
részére terjesztett elő törvényes képviselője. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem
elutasítására nem került sor. 2012. december 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek száma 68 fő volt.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályokat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
2/2006.(III.02.) rendelet szabályozza. 2012. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem
került beterjesztésre a Szociális Bizottság elé.
Egyéb, az 1997. évi XXXI. tv. által nem szabályozott támogatásról az Önkormányzat nem rendelkezett.
A gyermekek étkeztetését az Önkormányzat által társulásos formában fenntartott zalacsányi székhelyű Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda, illetve az egyéb oktatási intézmények menzái biztosítják. Összesen 2 fő
jogosult 50 %-os térítési díj kedvezményre az 1997. évi XXXI. tv. 148. §. (5) bekezdésének a.) pont 50 fő
részesül 100 %-os étkeztetési térítési díj kedvezményben.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények kifizetése 2012. évben 742 e/Ft költséget jelentett az
Önkormányzatnak, melynek 90 %-át visszaigényelhette, így a fennmaradó 10 % terhelte saját költségvetését.
III.
Zalacsány község Önkormányzata társulásos formában a Zalaszentgróti székhelyű Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.
A területileg illetékes családgondozó hetente tart fogadóórát Zalacsányban, melynek 2012. évben is folyamatos
volt a kihasználtsága.
A családgondozó tevékenysége során folyamatosan látogatja azokat a családokat, melyekben gondok, problémák
merültek fel akár a gyermek, akár a szülők részéről, illetve ahol a gyermekek védelembe vételére került sor.
Alapellátás keretében gondozott gyermek 2012. évben 6 fő volt. Védelembe vett gyermek nem volt 2012. évben.
Várandós anya, illetve családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozására 2012. évben nem volt szükség.
A jelzőrendszer tagjai között jó a kapcsolat. A felmerülő problémákról folyamatos a tájékoztatás, illetve a
segítségnyújtás módját is közös erővel próbálják megtalálni.
A gyermekek napközbeni ellátása az oktatási-nevelési intézményekben biztosított. A gyermekek átmeneti
gondozásának biztosítása továbbra sem megoldott finanszírozási problémák miatt.
IV.
Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedés Zalacsány községben 2012-ben nem volt.
Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2012. évben nem került sor. Családi pótlék természetben történő folyósítására
nem került sor.

V.
A gyermeket nevelő családokban felmerülő gondok, problémák jellege az elmúlt években sem változott,
előreláthatóan a jövőben is az anyagi jellegű problémák lesznek jellemzőek, amelyekre a pénzbeli támogatások
nyújtanak segítséget. Az elszegényedés, a munkanélküliség még nehezebbé tette a családok életét, sajnos egyre
kilátástalanabb helyzetbe kerülnek azok a családok is, akik eddig még nem szorultak támogatásra.

Hatósági intézkedést, sürgős beavatkozást igénylő problémák nem merültek fel, remélhetőleg a jövőben sem
lesznek jellemzőek.
Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletében meghatározott
támogatásokkal – szociális kölcsön – nyújt segítséget a rászoruló családokon. A település területén közhasznú,
illetve közcélú foglalkoztatás keretében biztosít jövedelemszerző tevékenységet az Önkormányzat.
VI.
2012. évben felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés nem
történt.
VII.
Zalacsány Önkormányzatának jövőre vonatkozó célja a jelenlegi intézményrendszer
további fenntartása, kapcsolattartási ügyelet népszerűsítése, Kamasz-Panasz fogadóóra megrendezése az
iskolában, prevenciós célú szabadidő programok szervezése, melyek elősegítik a gyermekek egészséges szellemi
és szociális fejlődését.
VIII.
Bűnmegelőzési program Zalacsány községben nem készült, települést érintően fiatalkorú elkövetőkről jelenleg
nincs információ.
IX.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásában az Önkormányzat nem működik együtt egy civil
szervezettel sem. Ennek oka, hogy a községben nem működik ilyen szervezet, másrészt pedig nincs megfelelő
információ a máshol működő szervezetekkel történő együttműködés lehetőségeiről.

Zalacsány, 2013. április 12.
Nagy Lászlóné
Polgármester

Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19
órakor berekesztette.
k.m.f.
Nagy Lászlóné
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
aljegyző

