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TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2022. április 26-án tartandó ülésére
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom  Önöket,  hogy  a  legutóbbi  rendes  ülést  követően  az  alábbi  határozatnak  járt  le  a
végrehajtási ideje:

36/2022.  (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület  a Gyenesdiási  Turisztikai  Egyesület  részére 13 254 500 Ft összegű
támogatást biztosít, a benyújtott kérelem szerinti felhasználásra.

Határidő: Támogatási megállapodás aláírására 15 nap; elszámolásra 2022. december 31. 
Felelős:   Gál Lajos polgármester

A támogatási szerződés elkészült, aláírásra került, valamint a támogatási összeg időarányos 
része az Egyesület részére átutalásra került. 

42/2022.  (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási Bölcsőde és
Óvoda nyitvatartási rendjét a határozat 1. melléklete szerint határozza meg.
2. Az óvoda 2022. augusztus 8. – augusztus 29. között,  a bölcsőde 2022. augusztus 8-
augusztus 26. között tart zárva.
3. Az óvodában a 2022/2023-as tanévben 6 csoport indítható.
4. Az óvodai beiratkozás időpontja: 2022. május 2. 8.00 – 14.00 óra között

2022. május 3. 9.00 – 16. óra között
5. A bölcsőde beiratkozás időpontja: 2022. május 4. 8.00 – 15.00
6. A  képviselő-testület  felkéri  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  jelen  határozat
rendelkezéseiről a helyben szokásos módon tájékoztassa szülőket.

Határidő: Az intézményvezető értesítésére 8 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

A képviselő-testület jóváhagyó döntése az óvoda részére megküldésre került. Az óvoda az
intézmény honlapján közzétette és az óvodai csoportokban kifüggesztette a beiratkozással
és zárva tartással kapcsolatos tájékoztatást.
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44/2022.  (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos településrendezési
eszközeinek módosítását határozza el, ennek érdekében:
1. Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök 2022. évi felülvizsgálati és
módosítási  eljárásához  szükséges  tervdokumentáció  elkészítésére  vonatkozó  ajánlat
beszerzéséről gondoskodjon.
2. Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  készítse  elő  az  előterjesztés  szerinti  változtatási  tilalom
elrendezéséről szóló rendelettervezetet.

Határidő: következő testületi ülés
Felelős:   1.) pont tekintetében Gál Lajos polgármester

          Nánássy Árpád vezető főtanácsos
2.)pont tekintetében Czibor Zoltánné jegyző

A  településrendezési  terv  készítőjét  írásban  felkértük  ajánlatának  megküldésére.  Jelen
testületi ülés anyag elkészítéséig az ajánlatot nem kaptuk meg, ezért a következő testületi
ülésre kerül beterjesztésre a változtatási tilalom elrendezéséről szóló rendelettervezet (a
rendelet  megalkotásának  feltétele,  hogy  a  településrendezési  terv  módosításához  aláírt
megállapodással rendelkezzen az önkormányzat).

45/2022.  (IV. 07.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Gyenesdiás,
Kereskedők  útja  4-6.  sz.  1880/9/A/28  hrsz-ú,  „üzlet”  megnevezésű,  36  m2  nagyságú
ingatlant  Kapy  Éva  (8315 Gyenesdiás,  Virág  köz  5.)  tulajdonossal  közösen  kialkudott
7 000 000 Ft vételáron.
2. A  vételár  kifizetése  legkésőbb  a  szerződés  aláírását  követő  3  napon  belül  történik
átutalással.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi okirat elkészíttetésére
és aláírására.

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző
Határidő. az okirat elkészíttetésére felkérés 5 nap

A fenti ingatlan adásvételével kapcsolatos okirat elkészült, aláírása április 14-én mindkét
fél részéről megtörtént, a vételár átutalásra került. 

46/2022. (IV. 07.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a
Gyenesdiás, Iparosok útja 6. szám, 1889/3 hrsz-ú „kivett: asztalosműhely, udvar” művelési
ágú ingatlanra Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata javára bejegyzett „visszavásárlási
jog” törlésre kerüljön.

Határidő: törlési engedély kiadására 3 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

A  visszavásárlási  jog  törléséhez  szükséges  képviselő-testületi  döntésről  a  kérelmező
értesítése megtörtént. 

Gyenesdiás, 2022. április 19.         Gál Lajos
      polgármester
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ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 26-án tartandó
ülésére az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) számú rendeletének
módosítása tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  és
Intézményei  bevételi-kiadási  előirányzatát  a  2/2021.  (II.26.)  számú  rendeletével
1.938.739.459 Ft-ban hagyta jóvá.  A költségvetés  2021. évi  előirányzata  első alkalommal
2021.  június  22-én  került  módosításra  és  ezáltal  2.032.299.994  Ft-ra  változott.  Második
alkalommal  2021.  október  27-én  lett  módosítva,  mely  által  2.164.108.863  Ft  lett  az
előirányzati főösszeg. Jelenlegi előirányzat módosítás révén az intézményfinanszírozásokat is
figyelembe  véve  2.311.422.047  Ft-ra  változik  a  költségvetési  főösszeg,  tehát  az
intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldal 147.313.184 Ft-tal
emelkedik.

Bevételek

A bevételi  oldalon emelkedtek  a  központosított  bevételek 46.737.250 Ft-tal,  ami a helyi
önkormányzatok működési támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a
kulturális feladatok támogatása valamint a kiegészítő támogatások állami pénzeiből tevődik
össze.  Az  állami  források  változásainak  összetevői:  működési  póttámogatás,  normatíva
pótigény (óvoda: +1 fő pedagógiai asszisztens, bölcsődei bértámogatás, gyermekétkeztetés,
kulturális  többlettámogatás) és lemondások (szociális étkeztetés). Kiegészítő támogatásaink
növekedtek az iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás által, mely a tervezett 51 M
Ft-tal szemben 81.905.364 Ft-ra teljesült. Ennek elszámolása 2022. október 31-én határidős,
így jelenleg még nem ismert, hogy teljes egészében jogos-e a kiutalás. (További részletek az
5.számú tájékoztató táblában.)
Egyéb  működési  célú  támogatásaink összességében  növekedést  mutatnak.  Ennek  oka  a
Magyar Falu Program közösségszervezéshez kapcsolódó pályázata keretében bértámogatásra
kapott 3.035.340 Ft, a fenntartható turisztikai célú zöldterület fejlesztésre nyert 500 e. Ft és a
kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására kapott 1 M Ft összegű többletforrás.
Emelkedtek  továbbá  a  gyermekorvosi  ellátás  NEAK  támogatásai  (+10.270.460  Ft)  is,
tekintettel  a  központi  egészségügyi  béremelésekre.  A  KEHOP-5.4.1.  „Kezdjük  időben!”
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pályázattal  kapcsolatosan  tervezett  támogatás  egy  része  nem  közvetlenül  az
Önkormányzathoz érkezett, mivel társpályázók voltunk, így az erre tervezett 400 e. Ft-tal is
módosult az előirányzati keret.  
Felhalmozási célú bevételeink számottevően csökkentek. Fő oka az 59.011.380 Ft összegű
kerékpárosbarát fejlesztésre tervezett támogatás, melyet 2021-ben nem kaptunk meg, mivel
elhúzódik a megvalósítás. Ezen felül a TOP-1.2.1. horgásztanyák fejlesztésére (880.800 Ft),
valamint  a  GINOP-7.1.9.  turisztikai  célú  fejlesztésekre  (7.330.768  Ft)  tervezett  összegek
jóváírását – elszámolás hiányában – szintén halasztották. Két projekt bevételeit ugyanakkor
többletbevételként  könyvelhettük  el:  a  TOP-2.1.3.  belterületi  csapadékvíz  elvezetési
pályázatra  2.603.500  Ft  és  a  Magyar  Falu  Program  közösségszervezéshez  kapcsolódó
eszközbeszerzésére 1.998.980 Ft érkezett.
Adóbevételeink és egyéb közhatalmi bevételeink túlteljesülése illetve követelésállománya
összesen 125.555.368 Ft összegű tartaléknövekedést eredményezett 2021. december 31-éig.
Ebből 86.449.403 Ft a nyilvántartott hátralékok egyenlege.
Működési  bevételeink realizálódása  összességében  az  eredeti  tervszámok  viszonylatában
túlteljesülést  mutat.  Ennek fő okai a strandi jegyértékesítésekből,  a területbérletekből  és a
sírhelymegváltásokból  származó többletbevételek.  Az áfa visszatérítésekre tervezett  összeg
csak részben teljesült, mivel a Coop-beruházás utolsó üteme 2022 évre húzódott.
Egyéb  bevételeink  túlteljesültek.  Ennek  fő  oka,  hogy  a  Gödörházy  Antal  Alapítvány
visszautalta az 500 e. Ft összegű fel nem használt támogatást,  melyet az elmaradt Gergely
napi művészeti fesztiválra igényelt.  
Ingatlan értékesítésből  származó  bevételeinket módosítani  szükséges,  mivel  a  tervezett
iparterületi  és strandterületi  ingatlanok értékesítése jelentős változásokkal valósult meg. Ez
összesen 23.216.347 Ft többletbevétellel  érinti  a költségvetést.  (Részletek a  „magyarázat”
melléklet 21. pontjában olvashatóak.)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink előirányzatát növeli a CIG Pannónia Életbiztosító
Nyrt.-től  kapott  1,5  M  Ft  összegű  strandfejlesztési  forrás,  melyet  2021  évben  fel  is
használtunk. Továbbá egy kisstrandi vállalkozó az áramfejlesztéssel kapcsolatos befizetését
2018. év óta nem teljesítette, ez összegszerűen 315.595 Ft-os módosítást jelent az év végével. 
2022. évi állami támogatásaink előlegeként 13.267.351 Ft összeget jóváírtak bankszámlánkon
2021 év decemberében, mely összeg emeli tervezett bevételeinket valamint tartalékunkat. Ez
államháztartáson belüli megelőlegezésnek minősül.
A  Közös  Önkormányzati  Hivatal bevételi  előirányzatának  megemelése  javasolt  a
telefondíjak  továbbszámlázása  miatti  követelés  előírások  okán  793.403  Ft-tal.  A
házasságkötések szolgáltatási bevételei túlteljesültek, így 80 e. Ft-tal emelendő az igazgatási,
szolgáltatási  díjbevételek  előirányzata.  Az  áfa  bevételek,  a  kamatbevételek  és  az  egyéb
működési bevételek kis mértékben, mindösszesen 2.591 Ft-tal a terv alatt teljesültek.
Óvoda intézményünknél módosításra javasolt a szolgáltatások bevétele -35 e. Ft összegben, a
közvetített  szolgáltatások  tervezett  ellenértéke  +142.771  Ft-tal,  a  bölcsődei  térítési  díjak
bevételei -115 e. Ft-tal, valamint az egyéb működési bevételek +1.451 Ft összeggel mivel a
tervhez  képest  eltérően  teljesültek.  Továbbá  Óvoda  intézményünk  60  e.  Ft  összegű
többletbevételhez jutott egy magánszemély támogatása által.
Az Étkezdénél az ellátási díjak 3.871.631 Ft összeggel alacsonyabb bevételt eredményeztek a
tervezettnél, mivel éves szinten csökkent az étkezők száma. Módosításra javasolt továbbá a
közvetített szolgáltatások ellenértéke +53.059 Ft összegben (gázdíjak miatt) és a kiszámlázott
áfa bevétel -947.848 Ft értékben. Az áfa értéke pontosan nem tervezhető az intézménynél,
mivel adómentes, 5%-os, 18%-os és 27%-os termék egyaránt szerepel a beszerzések között,
arányuk  azonban  előre  nem ismert.  További  korrekció  a  kapott  kamatbevételeknél  +1 Ft
összegben, az egyéb működési bevételeknél pedig -6.602 Ft összegben javasolt a teljesülések
alapján.



A  József  Attila  Művelődési  Ház és  Könyvtárnál  a  Csoóri  Sándor pályázatok  keretében
összesen  +2,2  M  Ft  többletbevétel  érkezett,  mely  összegek  a  népzenei  és  néptáncos
tevékenységek  támogatását  szolgálják.  A  hirdetésekből  illetve  terembérletekből  származó
díjbevételek  túlteljesültek,  ez  bruttó  1.077.569  Ft-tal  érinti  a  költségvetést.  A  2021-es
Borfesztivál  lebonyolítására  további  2  M  Ft  összegű  többletforrást  kapott  az  intézmény
Leader  pályázati  keretek  között.  Továbbá  a  kiszámlázott  áfát  -40.500  Ft-tal,  az  egyéb
működési bevételek keretösszegeit +461 Ft-tal, a kamatbevételeket pedig +3 Ft-tal javasolt
módosítani  a  teljesülési  összegek  szerint.  Működési  célú  átvett  pénzeszközként került
megtervezésre a 2021. évi XII. Festetics Vágta megrendezésére nyert 6 M Ft összegű külső
forrás is, mely elszámolás hiányában 2021-ben nem került jóváírásra pénzügyileg, így tartalék
csökkentő tételt képvisel. 
A  2020.  évi  költségvetési  maradványok  igénybevételének  számviteli  elszámolásai  az
Önkormányzat,  a  Hivatal  és  Intézményei  vonatkozásában  a  lezárt  beszámolókkal  egyező
összegben megtörténtek.
Az intézményfinanszírozások (irányító szervi támogatások) bevételi oldalon is 386.996.767
Ft összeggel szerepelnek év végével.  

Kiadások

A kiadási  oldalon a  működési  költségvetés  kiadásainak összege jelen előirányzat  szerint
+507.490.759 Ft-tal változott. Ezen belül a személyi kiadások előirányzata 2.231.732 Ft-tal
nőtt.  Ennek  oka  az  év  végi  jutalomra  megszavazott  többletkiadás  felhasználása.  A
bérjárulékok  és  szocho  1.886.474  Ft-tal  alulteljesült  a  reprezentációs  kiadások  kedvező
adózása  miatt.  Az ellátottak  pénzbeli  juttatásai  590.265 Ft  értékű megtakarítást  mutatnak,
mivel  szociális  kiadásaink  a  tervezetthez  képest  alulteljesültek.  Itt  nagyrészt  a  települési
támogatások illetve a Bursa Hungarica ösztöndíjak realizálódnak, nehezen prognosztizálható
elem.  Dologi  kiadásaink  összege  nagymértékben,  összesen  23.774.164  Ft-tal  csökkent  az
utolsó előirányzat-módosítás viszonylatában. Ennek okai a közutak karbantartásánál elmaradt
feladatok (útburkolati jelek tartós festése, kerékpárút karbantartása, Blaha utca kavicsozása), a
közvilágítási költséghelyen a napelemes led lámpák karbantartásának áthúzódása a 2022-es
évre, továbbá, hogy a községgazdálkodási és zöldterületi  feladatellátásnál a külső források
(pályázatok) bevonásával jelentős költségmegtakarítás mutatható ki.
Az év végi áfa összevezetések miatt dologi kiadásaink szintén módosultak. 
Egyéb  működési  célú  kiadásaink  4.678.376  Ft-tal  csökkentek,  részletezése  a  6.  számú
tájékoztató táblában található. Fő okai, hogy a Kistérségi Társulásnak valamint a Család- és
Gyermekjóléti  Szolgálatnak  fizetett  díjak  és  hozzájárulások  összegei  a  tervszámok  alatt
maradtak,  továbbá  a  kistérségi  tagdíj  címén  átutalt  összeg  a  dologi  kiadások  között
jelentkezett. 
A  beruházások előirányzati  értéke  –  a  teljesülések  tükrében  –  jelentősen  csökkent,
számszerűen  337.882.122  Ft  értékben,  főként  a  TOP-3.1.1.  kerékpárosbarát  fejlesztés
(153.011 e. Ft), a TOP-1.2.1. gyenesdiási horgásztanyák fejlesztése (54.220 e. Ft) és a Coop-
beruházás  (73.332 e.  Ft)  2022-re  áthúzódó kivitelezése,  valamint  a  TOP-2.1.3.  belterületi
csapadékvíz  elvezetési  pályázat  fordított  adózása  (23.686  e.  Ft)  miatt.  Részletek  a
6.sz.mellékletben.
Felújításaink teljesülési  összege  az  előző  módosításban  szereplő  123.056.200  Ft  helyett
105.283.785 Ft lett. A csökkenés fő oka, hogy a GINOP-7.1.9. pályázat többletkiadásaként
tervezett aszfaltozás 2022 évre tolódik. További részletek a 7.sz.mellékletben szerepelnek.
Egyéb felhalmozási kiadásaink vonatkozásában 300 e. Ft összegű túlteljesülés mutatkozik,
mely  a  Gyenesdiási  Polgárőr  és  Vízi  Egyesület  támogatásának  felhalmozási  célú  kiadása



miatt,  átcsoportosítással  (működési  célú  kiadásból)  valósult  meg.  Részletesen  a
6.sz.tájékoztató tábla tartalmazza a vonatkozó információkat. 
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron 11.591.180 Ft összegben
a 2021. évi állami támogatások megelőlegezése szerepel, melyet 2020. decemberében utalt ki
részünkre az Államkincstár. Ez az összeg az idei évi állami támogatásainkból év elején a nettó
finanszírozás keretében levonásra került.
Fenti  előirányzat  módosulások  miatt  a  tartalékok előirányzata  jelentősen  megváltozott.
Tartalékunk  összesen  602.510.477  Ft  lett,  ez  536.188.306  Ft  növekedést  jelent  az  előző
előirányzat módosításhoz képest. A céltartalékba tervezett kiadások között maradt 900 e. Ft,
mely  a  Monográfia  kötet  kiadásainak  támogatására  van  elkülönítve,  így  év  végével  az
általános tartalék összege 601.610.477 Ft.
A  központi  irányító  szervi  támogatások  év  végi  rendezései  a  csatolt  magyarázatban
szereplő részletezés szerint megtörténtek, így 2021. december 31-ével a kiadási oldalon is a
bevétellel egyező 386.996.767 Ft összeggel szerepelnek.   
 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  a  beterjesztett  előirányzat  módosítási  javaslatot  megvitatni  és  elfogadni
szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2022. április 04.

  Gál Lajos
polgármester 



2021. évi előirányzat módosításra tett javaslat 2022. április 26.
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Ssz. Megnevezés Forrás Ft Kiadási javaslat

Központosított bevételek módosításai:

1. Az állami támogatások év közbeni módo- Helyi önkormányzatok 824,726    Tartalék K513 
sításai működésének általá-
 - általános működésre +824.726 Ft, nos támogatása (B111)
 - óvodában +1 fő pedagógiai asszisztens Köznevelési feladatok 3,192,000    
bértámogatása +3.192.000 Ft, támogatása (B112
 - bölcsődei többlettámogatás a szemé- Szociális és gyermek- 3,315,260    
lyi kiadásokhoz: +3.788.250 Ft, jóléti feladatok támoga-
 - szociális étkeztetés: -472.990 Ft, tása (B1131)
 - gyermekétkeztetés többlettámogatása Gyermekétkeztetési 7,353,272    
a bérek és a dologi kiadások vonatkozá- feladatok támogatása
sában: + 7.353.272 Ft, (B1132)
 - kulturális többlettámogatás: +146.628 Kulturális feladatok 146,628    
Ft. támogatása (B114)
Tartalékkal szembeni elszámolás javasolt.

2. A 2021.évi iparűzési adó kiegészítő támo- Kiegészítő támogatá- 31,905,364    Tartalék K513 
gatására 51 M Ft bevétel volt tervezve, de sok (B115)
82.905.364 Ft érkezett be. Ennek elszá-
molása 2022.10.31-én lesz esedékes, 
addig tartalékba helyezés javasolt.

Központosított bevételek ei.mód.-ai
összesen: 46,737,250    

Önkormányzat egyéb ei.módosításai
Bevételek:

3. A KEHOP-5.4.1. "Kezdjük időben!" pá- Egyéb működési célú -400,000    Tartalék K513 
lyázatra tervezett bevétel nem jogos, tar- támogatások bevételei
talékkal szemben számolandó el. (B16)
Részl.kód: 11130

4. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke- Egyéb működési célú 10,270,460    Tartalék K513 
zelőtől érkezett támogatások emelt ösz- támogatás TB pénzü-
szegű bevétele az egészségügyi béreme- gyi alapoktól (B16)
léseket kompenzálta.

5. Magyar Falu Program: közösségszerve- Egyéb működési célú 3,035,340    Tartalék K513 
zéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és támogatások bevételei
bértámogatás - 2021 (B16)
Részl.kód: 11139

6. Fenntartható turisztikai célú zöldterület Egyéb működési célú 500,000    Tartalék K513 
fejlesztésre nyert pályázati bevétel elszá- támogatások bevételei



molása (B16)
Részl.kód: 11141

7. 1513/2021. (VII.29.) számú kormányhatá- Egyéb működési célú 1,000,000    Tartalék K513 
rozat alapján a kistelepülési önkormány- támogatások bevételei
zati rendezvények támogatására kapott (B16)
bevétel elszámolása
Részl.kód: 11140

8. A TOP-1.2.1. számú horgásztanyák fej- Egyéb felhalmozási -880,800    Tartalék K513 
lesztésére nyert pályázati bevételt nem célú támogatások be-
kaptuk meg teljes összegben. vételei (B25)
Részl.kód: 11129

9. A kerékpárosbarát fejlesztésre tervezett Egyéb felhalmozási -59,011,380    Tartalék K513 
TOP-3.1.1-15. számú pályázati bevétel célú támogatások be-
2021. évben nem került jóváírásra. vételei (B25)
Részl.kód: 1125

10. A GINOP-7.1.9. számú turisztikai célú Egyéb felhalmozási -7,330,768    Tartalék K513 
fejlesztési pályázatra tervezett bevétel célú támogatások be-
csak részben került jóváírásra 2021-ben. vételei (B25)
Részl.kód: 111124

11. A TOP-2.1.3. számú belterületi csapa- Egyéb felhalmozási 2,603,500    Tartalék K513 
dékvíz pályázat időszaki elszámolása célú támogatások be-
keretében nem tervezett bevétel érkezett vételei (B25)
2021 évben.

12. A Magyar Falu Programban többletbevé- Egyéb felhalmozási 1,998,980    Egyéb tárgyi eszköz
telhez jutott az Önkormányzat, melyet célú támogatások be- beszerzés (K64)
közösségszervezéshez kapcsolódó esz- vételei (B25) Beruházás áfa (K67)
közbeszerzésekre fordíthat.
Részl.kódok: 11139, 511139

13. A 2021 évi adóbevételek túlteljesülést Építmény- és telekadó 14,602,015    Tartalék K513 
mutatnak, továbbá a tárgyévi követelé- (B34)
sek összegével is szükséges bővíteni a Iparűzési a. (B351) 108,881,526    
keretösszegeket. Idegenforg.a. (B355) -10,614    
Tartalékkal szemben elszámolandó. Egyéb közh.bev. (B36) 2,082,441    

15. A települési hulladékgyűjtésből szárma- Készletértékesítés el- 157,440    Tartalék K513 
zó fém anyagokat értékesítettük, nem lenértéke (B401)
tervezett bevételünk származott belőle.
Tartalékba helyezés javasolt.

16. A területbérletekből és sírhelymegváltá- Szolgáltatások ellen- 3,328,067    Tartalék K513 



sokból származó bevételek túlteljesültek. értéke (B402)
Tartalék javára javasolt elszámolni.

17. A közvetített szolgáltatások bevételei Közvetített szolgáltatá- 558,890    Tartalék K513 

túlteljesültek, javasolt a keret bővítése sok (B403)

tartalék javára.

18. A kiszámlázott és az előzetesen felszá- Kiszlázott áfa (B406) 7,089,595    Működési célú előze-
mított áfa összevezetések , illetve a kü- Áfa visszatérítés (B407) -16,171,974    tesen felsz.áfa (K351)
lönbözet tartalékkal szembeni elszámo- Fizetendő áfa (K352)
lása javasolt. Tartalék K513 

19. Pénzügyi műveleteink bevételei kis mér- Egyéb kapott kamatok -636    Tartalék K513 
tékben alulteljesültek. Tartalékkal szem- (B4082)
ben elszámolandó tétel.

20. Egyéb működési bevételeink kis mérték- Egyéb működési bevé- 39,241    Tartalék K513 
ben túlteljesültek. telek (B411)
Elszámolása tartalék javára javasolt.

21. A tervezett ingatlanértékesítések az aláb- Ingatlanok értékesítése 23,216,347    Tartalék K513 
bi módosulásokkal valósultak meg: (B52)
 - KEVA Solution Kft. -3.772.125 Ft,
 - Bástya Kkt. -12.855.512 Ft,
 - Papp Balázs +2.143.386 Ft,
 - Borsi Builder Kft. +2.158.386 Ft,
 - Lido Friends Kft. +71.552 Ft,
 - Kovács Krisztina -2 598 425 Ft,
 - Boros István +545.000 Ft,
 - Riedl Tamás és Judit +307.086 Ft,
 - Serleg Fa-Profil Kft. +18.490.000 Ft,
 - Lámpaházak Kft. +18.727.000 Ft.
Tartalékba helyezés javasolt.

22. A kisstrandi áramhálózat bővítése kap- Egyéb felhalmozási -315,595    Tartalék K513 
csán tervezett bevétel nem teljesültek célú átvett pénzeszkö-
teljes körűen. Tartozó: Lido Gastro S.Kft. zök (B75)
Tartalékkal szemben javasolt elszámolni.

23. A 2021 évi szezonban a CIG Pannónia Egyéb felhalmozási 1,500,000    Egyéb tárgyi eszköz
Életbiztosító Nyrt. 1,5 M Ft-tal támogatta célú átvett pénzeszkö- beszerzés (K64)
Önkormányzatunk strandüzemeltetési zök (B75) Beruházás áfa (K67)
kiadásait. 2 db evezős mentőkatamarán,
mentőgyűrű és dobózsák beszerzése va-
lósult meg a támogatási összegből.

24. A 2022. évi állami támogatások megelő- Államháztartáson belü- 13,267,351    Tartalék K513



legezésére 2021. decemberében jóváírás li megelőlegezések
érkezett bankszámlánkon. (B814)
Tartalék javára javasolt elszámolni.

Kiadások:

25. A személyi kiadások összességében alul- Alapilletmény (K1101)
teljesültek. Indokok: Norm.jutalom (K1102)
 - a zöldterületen többen felmondtak, nem Túlmunka (K1104)
sikerült pótolni az emberhiányt, Közl.ktgtérítés K1109
 - táppénz és betegszabadságok is jelle- Egyéb személyi jelle-
mezték a 2021. évet, gű kifizetés (K1113)
 - az első félévben elmaradt rendezvények Vál.tiszts.v.jutt.K121
miatt kevesebb megbízási díj lett kifizetve. Megbízási díjak K122
Javasolt az átcsoportosítás a megszava- Reprezentáció (K123)
zott év végi jutalomra és reprezentációra, Tartalék K513 
ill. a különbözet tartalékba helyezése.

26. A szociális hozzájárulási adó, mint bér- Bérjárulékok (K2)
vonzat szintén alulteljesült. A megtakarí- Tartalék K513 
tás tartalékba helyezése javasolt.

27. Dologi kiadásaink alulteljesültek. Ennek  Dologi kiadások
oka, hogy az utak karbantartására, a nap- átcsop.után (K3)
elemes led lámpák karbantartására terve- Tartalék K513 
zett összegek nem lettek elköltve. Továb-
bá a községgazdálkodási szolgáltatások
részben külső forrásból kerültek finanszí-
rozásra. Tartalékba helyezés javasolt.

28. A szociális kiadások a tervezetthez ké- Egyéb nem intézmé-
pest alulteljesültek. Javasolt az előirány- nyi ellátások (K48)
zatok módosítása a teljesülési adatok Tartalék K513 
szerint tartalék terhére.
A szociális kiadások összege nehezen 
prognosztizálható, sok tényező befolyá-
solja. 

29. Az előző évi elszámolásokból származó Előző évi elsz.-ból
kiadások teljesülés szerinti módosítása származó kiadások
javasolt a tartalék javára bölcsődei visz- (K5021)
szafizetés (beszámoló szerint) vmint Működési célú támo-
jogosulatlan igénybevétel kamatfizetése gatás (K506)
(953 Ft) miatt. Tartalék K513 

30. A Bursa Hungarica ösztöndíjra beterve- Működési célú támo-
zett 1 M Ft kiadásból 833.500 Ft-ot vettek gatás (K506)
igénybe a támogatottak. A különbözet Tartalék K513 
tartalékba helyezése javasolt.



31. A Család- és gyermekjóléti szolgáltatá- Működési célú támo-
sokra a tervezettnél kevesebb kiadás gatás (K506)
teljesült, javasolt tartalékkal szemben Tartalék K513 
módosítani.

32. A Keszthely és Környéke Kistérségi Tár- Működési célú támo-
sulás részére megállapodás alapján kifize- gatás (K506)
tett házi segítségnyújtásnál megtakarítás Tartalék K513 
jelentkezett, mely tartalékba helyezendő.
Továbbá a fizetett tagdíj a dologi kiadások
között jelentkezett, így átcsoportosítandó.

33. A Da Bibere Zalai Borlovagrend a 2021-re Működési célú támo-
tervezett támogatását nem tudta igénybe gatások (K512)
venni az előző évi elszámolás hiányában. Tartalék K513 
Tartalékba helyezés javasolt.

34. A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesü- Működési célú támo-
let támogatása egy részét felhalmozási gatások (K512)
célra vette igénybe, ezért átcsoportosítás Felhalmozási célú
javasolt a teljesülés szerint. támogatások (K89)

35. Polgármesteri saját keret felhasználás Reprezentáció (K123)
elszámolása. Szakmai anyag K312

Egyéb szolg. (K337)
Reklámktg (K342)
Működési áfa (K351)
Működési célú támo-
gatások (K512)
Egyéb tárgyi eszköz
beszerzése (K64)
Beruházás áfa (K67)
Tartalék K513 

36. Az új raktárépületben tervezett áramháló- Immateriális javak be-
zati bővítés nem valósult meg, tartalékba szerzése (K61)
helyezés javasolt. Beruházás áfa (K67)

Tartalék K513 

37. Az önkormányzati jogalkotással kapcso-  Beruházások (K6)
latosan tervezett beruházások alultelje- Beruházás áfa (K67)
sültek, javasolt tartalék javára keretet mó- Tartalék K513 
dosítani.

38. A köztemetőben tervezett beruházások Ingatlanok létesítése
nagy része 2022 évre tolódott, nem való- (K62)
sult meg. (Új temető árambekötése, kivi- Beruházás áfa (K67)
teli tervezése, diási temető kolumbárium.) Tartalék K513 
Tartalékba helyezés javasolt.



39. A "Coop" beruházásra tervezett összeg Ingatlanok létesítése
részben 2022 évben fog megvalósulni, en- (K62)
nek az összegnek a tartalékba helyezé- Beruházás áfa (K67)
se javasolt. Továbbá a beruházás a fordí- Tartalék K513 
tott adózás hatálya alá tartozik, mely így
dologi kiadásként jelent meg.

40. A szálloda úthoz tervezett telekvásárlá- Ingatlanok beszerzé-
sok 2022. évre húzódtak, tartalékba he- se (K62)
lyezés javasolt. Beruházás áfa (K67)

Tartalék K513 

41. A TOP-1.2.1. pályázat keretében horgász- Beruházások (K6)
tanyák fejlesztésére nyert összeg 2022- Beruházás áfa (K67)
ben kerül kifizetésre, addig javasolt tarta- Tartalék K513 
lékba helyezni.
Részl.kód: 511129

42. 2022 évre halasztott közvilágítással kap- Ingatlanok létesítése
csolatos feladatok: (K62)
 - hálózatbővítés a Nefelejcs utcában: 5,8 Egyéb tárgyi eszköz
millió Ft, beszerzés (K64)

Beruházás áfa (K67)
Tartalékba helyezés javasolt. Tartalék K513 

43. A TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés Építmények (K62)
megvalósulása 2022 évre tolódik, ezért Beruházás áfa (K67)
javasolt tartalékba helyezni. Tartalék K513 
Részl.kód: 5125

44. A GINOP-7.1.9-17. pályázat megvalósulá- Építmények (K62)
sa részben 2022 évre húzódik, így java- Egyéb tárgyi eszköz
solt a teljesülés szerint, tartalékkal szem- beszerzés (K64)
ben módosítani a kereteket. Beruházás áfa (K67)
Részl.kód: 511124 Tartalék K513 

45. A TOP-2.1.3. csapadékvíz elvezetési Építmények (K62)
pályázat megvalósulás fordított adózás Beruházás áfa (K67)
hatálya alá esik, így a befizetendő áfát Tartalék K513 
dologi kiadásként kellett kezelni. A felhal-
mozási célú megtakarítás tartalékba he-
lyezése javasolt.
Részl.kód: 513

46. A csapadékvíz hálózat 4. és 7. vízgyűjtő Építmények (K62)
kiviteli terveinek megvalósulása részben Beruházás áfa (K67)
2022 évre húzódik, így javasolt az elői- Tartalék K513 
rányzat teljesülés szerinti módosítása a

 - lámpatestek sűrítése: 3 M Ft.



tartalékkal szemben.

47. A Széchenyi utcai csapadékvíz elvezetés Építmények (K62)
beruházási kiadásai kisebb összegű meg- Beruházás áfa (K67)
takarítással zárultak. Tartalékba helyezés Tartalék K513 
javasolt.

48. Az ár- és belvízvédelmi tervezett kiadá- Beruházások (K6)
sokból meg nem valósult tételek: Beruházás áfa (K67)
 - iparterületi vízvezeték 4,5 M Ft, Tartalék K513 
 - piaci tűzcsap kiépítés 1,4 M Ft,
 - további 3 települési tűzcsap 900.915 Ft.
Helyette megvalósult a Madách utcai ivó-
vízbe bekötése br.2.271.187 Ft ö.-ben.
A megtakarítás tartalékba helyezése ja-
vasolt.

49. A KEHOP-1.2.1. klímatudatossági prog- Egyéb tárgyi eszköz
ram keretében tervezett beruházásra (is- beszerzés (K64)
meretterjesztő bemutatóhely kialakítása) Beruházás áfa (K67)
vállalt kötelezettség többletkiadással járt. Tartalék K513 
Tartalékból javasolt finanszírozni.
Részl.kód: 5124

50. A KEHOP-5.4.1. "Kezdjük időben!" pályá- Egyéb tárgyi eszköz
zat keretében tervezett fejlesztési célú beszerzés (K64)
kiadások 2022 évre tolódtak. Beruházás áfa (K67)
Tartalékba helyezés javasolt. Tartalék K513 
Részl.kód: 51130

51. A településüzemeltetési feladatok ellátá- Beruházások (K6)
sához vásárolt tárgyi eszközök értéke Beruházás áfa (K67)
kis mértékben alulteljesült. Javasolt a Tartalék K513 
tartalékkal szembeni módosítás.

52. Az alábbi kiadások nem teljesültek: Egyéb tárgyi eszköz
 - 2 db mobilsátor beszerzés 300 e. Ft, beszerzés (K64)
 - kutyakenel Karmacson 350 e. Ft. Beruházás áfa (K67)
Tartalékba helyezés javasolt. Tartalék K513 

53. A VP6-19.2.1. Diási Históriás Napokkal Építmények (K62)
kapcsolatosan elnyert pályázat keretében Egyéb tárgyi eszköz
fedett kiülőket, asztalokat és padokat vá- beszerzés (K64)
sárolhatott az Önkormányzat. A bevétele Beruházás áfa (K67)
2022-ben fog realizálódni, így jelenleg tar- Tartalék K513 
talékból előfinanszírozandó.

54. Az új orvosi rendelő építési kiadása fordí- Építmények (K62)
tott adózás alá esett, így az áfa része a Beruházás áfa (K67)



dologi kiadások között került elszámo- Tartalék K513 
lásra. A bruttó és nettó kiadás közti kü-
lönbözet tartalékba helyezendő. Továbbá
a környezet rendbetételével kapcsolatos
kiadások jórészt dologi kiadásként kerül-
tek elszámolásra, így ez szintén tartalék-
ba helyezendő.

55. A gyermekegészségügyi ellátáshoz terve- Informatikai eszközök
zett eszközbeszerzések alulteljesültek. beszerzése (K63)
Ennek fő oka, hogy a nyomtató és a hő- Egyéb tárgyi eszköz
légsterilizátor beszerzése 2022 évre hú- beszerzés (K64)
zódott. Tartalékba helyezés javasolt. Beruházás áfa (K67)

Tartalék K513 

56. A sportpálya lelátóra tervezett székek Egyéb tárgyi eszköz
beszerzése 2021-ben nem valósult meg. beszerzés (K64)
Tartalékba helyezés javasolt. Beruházás áfa (K67)

Tartalék K513 

57. A strandi kis értékű tárgyi eszközök be- Egyéb tárgyi eszköz
szerzése kis mértékben a tervezett érté- beszerzés (K64)
kek alatt maradt. Tartalékkal szemben Beruházás áfa (K67)
javasolt elszámolni. Tartalék K513 

58. A 79/2021. (VIII.31.) számú képviselő-tes- Építmények (K62)
tületi határozat szerint 1,5 M Ft keretösz- Beruházás áfa (K67)
szeg lett megszavazva a rendezvénytér Tartalék K513 
térkövezésére, a színpad burkolására és
keretállásra, ezzel szemben csak a tér-
kövezés 1.910 e. Ft-ba került áfa mentes
vállalkozó kivitelezésében. A különbözet
elszámolása tartalék terhére javasolt.

59. A 79/2021. (VIII.31.) számú képviselő-tes- Egyéb tárgyi eszköz
tületi határozat szerint 1,5 M Ft keretösz- beszerzés (K64)
szeg lett megszavazva a rendezvénysátor Beruházás áfa (K67)
ponyvacseréjére. Ez a feladat nem való- Tartalék K513 
sult meg, helyette mobil rendezvénysát-
rak és sörpad garnitúrák beszerzésére 
költöttünk, valamint a nagyterem új bútor-
zattal, felszereléssel (hangfalak, függöny,
fotel, székek, lámpa, új pulpitus, égősor)
való ellátására. Egy kisebb összegű túl-
költés történt, melyet tartalékból javasolt
finanszírozni.

60. Az iskolának szükséges egyéb kis érté- Egyéb tárgyi eszköz
kű tárgyi eszközök beszerzésére terve- beszerzés (K64)
zett keretösszeg 2021-ben nem került Beruházás áfa (K67)
felhasználásra, ezért javasolt tartalékba Tartalék K513 



átvezetni.

61. A rendkívüli állami támogatásból megva- Ingatlan felújítás (K71)
lósult aszfaltozás kisebb összegű önerőt Felújítás áfa (K74)
igényelt, javasolt tartalékból finanszírozni. Tartalék K513 
Részl.kód: 51133

62. A GINOP-7.1.9-17 pályázati többletkia- Ingatlan felújítás (K71)
dásként tervezett aszfaltozás felújítási Felújítás áfa (K74)
kiadása 2022 évre húzódott, így javasolt Tartalék K513 
a tartalékba helyezés.
Részl.kód: 511124

63. Az önerős aszfaltozás eredetileg tervezett Ingatlan felújítás (K71)
összege (4.187.500 Ft) túlteljesült, a több- Felújítás áfa (K74)
letkiadás a 80/2021. (VIII.31.) számú kép- Tartalék K513 
viselőtestületi határozat szerint tartalék-
ból finanszírozandó.

64. A Darnay pince felújítására betervezett Ingatlan felújítás (K71)
300 e. Ft összegű keretből a Hunyadi ut- Felújítás áfa (K74)
cai raktárépület villamos mérőhely kiala- Tartalék K513 
kítása valósult meg. A megtakarítás tar-
talékba helyezendő.

65. A 79/2021. (VIII.31.) számú képviselőtes- Ingatlan felújítás (K71)
tületi határozat alapján a régi orvosi rende- Felújítás áfa (K74)
lőre rendelkezésre állított 1,5 M Ft össze- Tartalék K513 
gű keret felhasználása 2022 évre tolódott.
Az eredetileg előirányzott 6 M Ft-ból pe-
dig 5.996.004 Ft teljesült. A különbözet
tartalékba helyezése javasolt.

66. A strandi nádas árnyékolók felújítása Ingatlan felújítás (K71)
szükségessé vált 2021 évben, javasolt Tartalék K513 
tartalékkal szemben elszámolni. (A kivi-
telező áfa mentes.)

67. A viharban megsérült a rendezvénysátor, Ingatlan felújítás (K71)
így felújítási többletkiadás jelentkezett. Felújítás áfa (K74)
Tartalékból javasolt finanszírozni. Tartalék K513 

68. A 99/2021. (IX.28.) számú képviselőtes- Ingatlan felújítás (K71)
tületi határozat alapján tartalékból került Felújítás áfa (K74)
kifizetésre az óvoda épület villamos felújí- Tartalék K513 
tási kiadása.

69. Az óvodai csoportszoba padlójának cse- Ingatlan felújítás (K71)



réje a tervezettnél kevesebb kiadással Felújítás áfa (K74)
valósult meg. A különbözet tartaléknöve- Tartalék K513 
lő tétel.

Egyéb ei. módosítások
összesen 110,009,426    

Önkormányzat összesen: 156,746,676    

Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

Megnevezés Forrás Ft Kiadási javaslat

1. A házasságkötések szolgáltatási díjából Igazgatási, szolgálta- 80,000    Tartalék K513 (5)
tervezett bevételeink túlteljesültek. tási díjak bevételei
Tartalék javára javasolt elszámolni. (B36)

2. A telefonköltségek továbbszámlázása Közvetített szolgálta- 793,403    Tartalék K513 (5)
miatt a közvetített szolgáltatások bevételi tások bevételei B403
kerete módosítandó a teljesülések és a 
követelés előírások szerint. Kiegészítés
javasolt tartalékból.

3. Áfa bevételek módosítása javasolt a tel- Áfa bevételek (B406) -2,850    Tartalék K513 (5)
jesülések és kötelezettségvállalások sze-
rint.

4. A kamatbevételek nem érték el a tervezett Egyéb kamatbevételek -999    Tartalék K513 (5)
értéket, tartalékkal szemben javasolt el- (B4082)
számolni.

5. Az intézmény egyéb működési bevételei Egyéb működési bevé- 1,258    Tartalék K513 (5)
túlteljesültek. Javasolt az előirányzat telek (B411)
emelése tartalékkal szemben.

6. A személyi juttatások összességében Törvény szerinti alap-
túlteljesültek. Ennek oka az év végén ki- illetmény (K1101)
fizetett jutalmak többletkiadása, mely a Norm.jutalom K1102
104/2021. (X.25.) számú határozat alap- Túlmunka (K1104)
ján a tartalékalap terhére kerül elszámo- Közlekedési költség-
lásra. térítés (K1109)

Egyéb személyi jutta-
tás (K1113)
Megbízási díj (K122)
Reprezentáció K123)
Tartalék K513 (5)

Sor-
szám



7. A bérkiadások vonzatai is túlteljesülést Munkáltatót terhelő
mutatnak. A különbözet elszámolása járulékok és szocho
tartalék terhére javasolt. (K2)

Tartalék K513 (5)

8. A dologi kiadások magasabb összegben Szakmai anyagok
lettek tervezve, mint amennyi teljesült. (K311)
Ennek oka főként a jelenléti képzések, Üzemeltetési anyag
vizsgák elmaradása, így a szolgáltatások (K312)
alulteljesülése. Informatikai szolgálta-
Tartalékkal szemben javasolt elszámolni. tás (K321)

Egyéb komm.szolg.
(K322)
Közüzemi díj (K331)
Vásárolt élelm.(K332)
Bérleti díj (K333)
Karbantartás (K334)
Közvetített szolgálta-
tás (K335)
Szellemi szolg.(K336)
Egyéb szolg. (K337)
Kiküldetések (K341)
Működési c.áfa K351
Egyéb dologi kiadás
(K355)
Tartalék K513 (5)

9. A beruházások terén megtakarítással zá- Informatikai eszköz
rult a 2021-es év a Hivatalnál. Ennek oka, beszerzése (K63)
hogy kedvezőbb áron sikerült megvalósí- Egyéb tárgyi eszköz-
tani a tervezett informatikai és egyéb tár- beszerzés (K64)
gyi eszközök beszerzéseit. Beruházás áfa (K67)
Tartalék javára elszámolandó tétel. Tartalék K513 (5)

KÖH összesen 870,812    

Óvoda és bölcsőde előirányzat módosítása

Megnevezés Forrás Ft Kiadási javaslat

1. Terembérletből a tervezettnél kevesebb Szolgáltatások bevéte- -35,000    Tartalék K513 (5)
díjbevétele származott az intézménynek, le (B402)
javasolt a tartalékkal szemben elszámolni.

2. Az Étkezde és az Óvoda közös gázórá- Közvetített szolgálta- 142,771    Tartalék K513 (5)
val rendelkezik. A számlák az Étkezdénél tások ellenértéke
jelentkeznek, 50%-ban átszámlázásra (B403)
kerülnek az Óvodának. Ennek bevétele
tárgyévbben túlteljesült.

Sor-
szám



3. Az ellátási díjbevételek a tervezett bevé- Bölcsődei térítési -115,000    Tartalék K513 (5)
vételi összeg alatt teljesültek, a különbö- díjak (B405)
zet elszámolása tartalék terhére javasolt.

4. Az intézmény egyéb működési bevételei Egyéb működési bevé- 1,451    Tartalék K513 (5)
túlteljesültek. Javasolt az előirányzat telek (B411)
emelése tartalék javára.

5. Az intézmény működési támogatást ka- Működési célú átvett 60,000    Tartalék K513 (5)
pott egy magánszemélytől, mely tervez- pénzeszközök (B65)
ve nem volt.

6. A személyi kiadások az intézménynél Alapilletmény K1101
a tervhez képest túlteljesültek. Javasolt Jutalom (K1102)
a főcsoporton belüli átvezetés, melynek Közlekedési költség-
keretében az év végi jutalmazás kerete térítés (K1109)
bővül, valamint a különbözet tartalékkal Egyéb személyi jutta-
szembeni elszámolása. Az alapilletmé- tás (K1113)
nyekben mutatkozó megtakarítás a be- Tartalék K513 (5)
tegszabadságolások és táppénzek követ-
kezménye.

7. A bérjárulékoknál szintén túlteljesülés Munkaadókat terhelő
mutatkozik, a személyi kiadások vonza- járulék és szocho K2
taként. Tartalékból javasolt rendezni. Tartalék K513 (5)

8. A dologi kiadások többletkeretet igényel- Szakmai anyag K311
nek év végével, ennek oka főként az év Egyéb anyagok K312
második felében jellemző gázár emelke- Informatikai szolgálta-
dés volt. tás (K321)
Tartalékkal szemben javasolt elszámolni. Egyéb komm. szolg. 

(K322)
Közüzemi díj (K331)
Bérlet díj (K333)
Karbantartás, kisja-
vítás (K334)
Közvetített szolgálta-
tások (K335)
Szellemi szolgálta-
tások (K336)
Egyéb szolgáltatá-
sok (K337)
Kiküldetések (K341)
Működési c.áfa K351
Egyéb dologi kiadás
(K355)
Tartalék K513 (5)

9. A beruházásoknál kisebb összegű alul- Egyéb tárgyi eszkö-
teljesülés valósult meg: a szőnyegbeszer- zök beszerzése (K64)



zéseket a tervezett ár alatt sikerült lebo- Beruházás áfa (K67)
nyolítani. A különbözet tartalékba helye- Tartalék K513 (5)
zése javasolt.

Óvoda és bölcsőde összesen 54,222    

Étkezde előirányzat módosítása

1. Az Étkezde és az Óvoda közös gázórá- Közvetített szolgálta- 53,059    Tartalék K513 (5)
val rendelkezik. A számlák az Étkezdénél tások ellenértéke
jelentkeznek, 50%-ban átszámlázásra (B403)
kerülnek az Óvodának. Ennek bevétele
illetve költsége tárgyévben az elszámolás
alapján túlteljesült.

2. Az ellátási díjak ill.az ezekből származó Ellátási díjbevételek -3,871,631    Tartalék K513 (5)
követelések keretösszege tartalékkal (B405)
szemben csökkentendő, mivel kevesebb Kiszlázott áfa (B406) -947,848    
ellátott volt az intézménynél a tervhez ké-
pest. Oka a covid-helyzet és a 3 feladatel-
látási helyen működő gyermekétkeztetés.

3. A banki kamatbevételek a tervezett ösz- Egyéb kamatbevételek 1    Tartalék K513 (5)
szeget meghaladták. (B4082)
Elszámolása tartalék javára javasolt.

4. Az intézmény egyéb működési bevételei Egyéb működési bevé- -6,602    Tartalék K513 (5)
alulteljesültek. Javasolt az előirányzat telek (B411)
módosítása tartalékkal szemben.

5. A személyi kiadásoknál többletkiadás volt Alapilletmény K1101
az intézménynél, főként az év végi jutal- Jutalom (K1102)
mazás illetve a személyi változások mi- Túlmunka (K1104)
att. Tartalékból javasolt finanszírozni. Jubileumi jutalom

(K1106)
Közlekedési költség-
térítés (K1109)
Egyéb személyi jut-
tatás (K1113)
Tartalék K513 (5)

6. A bérek vonzatai is alulteljesültek, tarta- Munkaadókat terhelő
lék javára javasolt elszámolni. járulékok és szocho

(K2)
Tartalék K513 (5)

7. Az intézmény dologi kiadásait tekintve Szakmai anyag K311
megtakarítás mutatkozik. Javasolt az Üzemeltetési anyag
átcsoportosítás valamint tartalékkal  (K312)



szembeni elszámolás. Informatikai szolg.
Az alulteljesülés oka egyrészt az anyag- (K321)
költségek túltervezése, másrészt a gáz- Egyéb szolg. (K322)
díjszolgáltató korábbi évekre vonatkozó Közüzemi díj (K331)
téves számlázásainak pénzügyi rende- Karbantartás (K334)
zése. Közvetített szolgálta-

tások (K335)
Szakmai tev.segítő
szolgáltatás (K336)
Egyéb szolg. (K337)
Kiküldetés (K341)
Működési c.áfa K351
Kamatkiadások K353
Egyéb dologi kiadás
(K355)
Tartalék K513 (5)

8. A Coop-tetős beruházás kapcsán terve- Egyéb tárgyi eszköz
zett konyhatechnológia beszerzése 50%- beszerzése (K64)
os mértékben valósult meg, a másik 50% Beruházás áfa (K67)
2022-ben fog teljesülni, így javasolt a tar- Tartalék K513 (5)
talékba helyezés.

9. A kis értékű tárgyi eszközök beszerzései Egyéb tárgyi eszköz
a tervezetthez képest alulteljesültek. beszerzése (K64)
Tartalékba helyezés javasolt. Beruházás áfa (K67)
Oka, hogy a tervezett mosógép beszer- Tartalék K513 (5)
zés kisebb kiadással valósult meg, továb-
bá a konyhai eszközök beszerzésére
rendelkezésre álló keret sem merült ki.

Étkezde összesen -4,773,021    

Könyvtár előirányzat módosítása

Megnevezés Forrás Ft Kiadási javaslat

1. Csóri Sándor pályázaton nyert bevételek: Egyéb működési célú 2,200,000    Egyéb tárgyi eszköz
 - népzenére    500.000 Ft, támogatások (B16) beszerzése (K64)
 - néptáncra  1.700.000 Ft. Beruházás áfa (K67)
A 2022-ben elköltendő összeg tartalékba Tartalék K513 (5)
helyezése javasolt.
Részl.kód: 51137,51138

2. A helyiség- és terembérletekből többlet- Szolgáltatások ellen- 96,869    Tartalék K513 (5)
bevétele volt az intézménynek. értéke (B402)
Javasolt a tartalékba helyezés.

3. A jegybevételekből, hirdetési díjakból és Szolgáltatások ellen- 980,700    Tartalék K513 (5)
egyéb szolgáltatásokból szintén többlet- értéke (B402)

Sor-
szám



bevétele származott az intézménynek. Kiszámlázott áfa B406 -40,500    
Tartalékba helyezés javasolt.

4. A Borfesztivál lebonyolítása ill. szervezé- Szolgáltatások ellen- 2,000,000    Tartalék K513 (5)
se 2 M Ft többletbevételt jelentett az in- értéke (B402)
tézménynek.
Javasolt a tartalékba helyezés.

5. Az intézmény egyéb működési bevételei Egyéb kapott kamatok 3    Tartalék K513 (5)
és kamatbevételei túlteljesültek. (B4082)
Tartalékba helyezés javasolt. Egyéb működési bevé- 461    

telek (B411)

6. A VP6-19.2.1-42-9-21. XII. Festetics Vág- Egyéb működési célú -6,000,000    Tartalék K513 (5)
ta megrendezésére nyert pályázati ösz- átvett pénzeszközök
szeg 2021-ben nem teljesült, a követke- (B65)
ző évre tolódik, javasolt a tartalék csök-
kentése.

7. A személyi juttatások túlteljesültek, Törvény szerinti alap-
javasolt az előirányzat módosítása, ösz- illetmény (K1101)
szevezetés a járulékokkal, illetve a külön- Jutalom (K1102)
bözet tartalékkal szembeni rendezése. Egyéb személyi jutta-
A többletkiadás főként az év végi jutalma- tások (K1113)
zásból adódik. Megbízási díj (K122)

Reprezentáció (K123)
Bérjárulékok (K2)
Tartalék K513 (5)

8. Az intézmény tervezett dologi kiadásai Szakmai anyag K311
túlteljesültek, javasolt a főcsoporton be- Üzemeltetési anyag
lüli átcsoportosítás illetve a tartalékkal (K312)
szembeni elszámolás. Informatikai szolgál-
Indok: az új típusú rendezvények beveze- tatások (K321)
tése többlet reklámköltséggel járt, továb- Telefonktg (K322)
bá az anyagárak emelkedése számotte- Karbantartás (K334)
vő mértékű volt 2021 év második felében. Szakmai tev.segítő

szolgáltatás (K336)
Egyéb szolg. (K337)
Kiküldetések (K341)
Reklámktg (K342)
Működési c.áfa K351
Egyéb dologi kiadás
(K355)
Tartalék K513 (5)

9. A tervezett mobil hangrendszer beszer- Egyéb tárgyi eszköz-
zése kevesebb kiadással járt az eredeti beszerzés (K64)
tervhez képest. Továbbá a könyvbeszer- Beruházás áfa (K67)
zéseket 5%-os áfa terheli a tervezett 27% Tartalék K513 (Önk.)
helyett, így megtakarítás adódott, mely-



nek tartalékba helyezése javasolt.

Könyvtár összesen -762,467    

Összesen: 152,136,222    

Finanszírozások előirányzatainak év végi rendezése

1. Jelen előirányzat finanszírozási igényei-
nek rendezése

Intézményfinanszírozások: Központi, irányító szer- Központi, irányító 
 - József Attila Műv.Ház és Könyvtár vi támogatásként ka- 2,279,122    szervi támogatás fo-
 - Gyenesdiás Nagyközség Étkezdéje pott bevétel (B816) -10,218,245    lyósítása (K915)
 - Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 1,016,591    
 - Gyenesdiási KÖH 2,099,494    

Finanszírozások összesen -4,823,038    

Mindösszesen: 147,313,184    



2021. évi előirányzat módosításra tett javaslat 2022. április 26.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
TERVEZET

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.  törvény  34.  §  (1)  és  (4)  bekezdésében,  valamint  a  Magyarország  2021.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés  f)  pontjában,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  111.  §-ában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  az  önkormányzat  2021.  évi
költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1 218 119 774 Ft költségvetési
bevétellel, 1 912 834 100 Ft költségvetési kiadással, -694 714 326 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 30 725 668 Ft működési egyenleggel és -725 439 994 Ft felhalmozási egyenleggel állapítja
meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (8)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 601 610 477 Ft általános és 900 ezer Ft céltartalékot
állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4.
melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5.
melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
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(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7.
melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8.
melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 15.
melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 17.
melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 19.
melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 21.
melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 23.
melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati
rendelet
a) 3. § (4) és (5) bekezdése,
b) 12. melléklete,
c) 13. melléklete.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon
hatályát veszti.

Gál Lajos Czibor Zoltánné
polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. április 27. Czibor Zoltánné
         jegyző
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Általános indokolás

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV  törvény  (továbbiakban:  Áht.)  34.  §  (1)-(5)
bekezdésében  foglaltak  szerint,  a  képviselő-testület  a  kiadási,  bevételi  előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás  átvezetéseként  -  az  első  negyedév  kivételével  -  negyedévenként,  a
döntése  szerinti  időpontokban,  de  legkésőbb  az  éves  költségvetési  beszámoló  elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz 

A 2021.  évi  költségvetés  bevételi  és  kiadási  összegét,  valamint  a  kiemelt  bevételi  és  kiadási
előirányzatok összegeit módosítja.

A 3. §-hoz 

A 2021. évi III. előirányzat-módosítással érintett mellékletek módosításra kerülnek.

Az 5. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés.

3



























































GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  8315 Gyenesdiás, Pf. 4.

e-mail: jegyzo@gyenesdias.hu  83/312-737

Szám: Gy/171-66-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 2021. április 26-án tartandó ülésére,  a 2021. évi

gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről  és  a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997.  évi  XXXI.  törvény  (a

továbbiakban Gyvt.) 96.  § (6) bekezdése szerint:  „A települési  önkormányzat és az állam

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban

meghatározott  tartalommal  -  átfogó  értékelést  készít.  Az  értékelést  -  települési

önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni

a gyámhatóságnak. 

A  gyámhatóság  az  értékelés  kézhezvételétől  számított  harminc  napon  belül  javaslattal

élhet  a  települési  önkormányzat,  illetve  az  állam  fenntartói  feladatainak  ellátására  a

Kormány  rendeletében  kijelölt  szerv  felé,  amely  hatvan  napon  belül  érdemben

megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” 

Az értékelés szempontjait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza.

 

A  Gyvt.  14.  §-a  alapján  a  gyermekek  védelme  a  gyermek  családban  történő

nevelkedésének  elősegítésére,  veszélyeztetettségének  megelőzésére  és  megszüntetésére,

valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő

védelmének  biztosítására  irányuló  tevékenység.  A  gyermekek  védelmét  pénzbeli,

természetbeni  és  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások,  illetve

gyermekvédelmi  szakellátások,  valamint  a  törvényben  meghatározott  hatósági

intézkedések  biztosítják.  A  gyermekvédelmi  rendszer  működtetése  állami  és

önkormányzati feladat. 

A  fenti  rendelkezésnek  megfelelően  ezúton  terjesztem  a  Képviselő-testület  elé  az

értékelést.  Jelen  beszámoló  a  Zalaszántói  Család  és  Gyermekjóléti  Szolgálat

beszámolójával  teljes,  melyet  Vass  László  intézményvezető  készítésében  terjesztünk  a

Képviselő-testület elé.
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem,  hogy  beszámolómat  a  Család-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2021.  évi  részletes

beszámolójával együtt megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a

gyermekvédelem helyzetéről szóló 2021. évi beszámolót, valamint a Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót a Zala Megyei

Kormányhivatal részére továbbítsa.

Határidő: a Kormányhivatal részére történtő megküldésre 15 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2022. április 19.

Czibor Zoltánné

         jegyző
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó
értékelése

1.  A  település  demográfiai  mutatói,  különös  tekintettel  a  0-18  éves  korosztály
adataira

Gyenesdiás állandó népesség számának alakulása:

1. számú táblázat - Állandó népesség száma az év
végén

Év Fő Változás

2016 3 981 bázis év

2017 4 034 101,33%

2018 4 047 100,32%

2019 4 073 100,64%

2020 4 171 102,41%

2021 4 278 102,57%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, http://zalajaras.hu/nepesseg/telepules_adatok_2022.html

Gyenesdiáson az állandó népesség száma 2016. évtől folyamatosan növekszik. A lakosságszám 2021. évben
107 fővel emelkedett az előző évhez képest. 

Az alábbi táblázat Gyenesdiás lakosságát mutatja be korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban 2021.
december 31-i állapot szerint:

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2021)

Korcsoport 

Fő
Korcsoportonkénti

megoszlás (%)

Az állandó
népességből a

megfelelő
korcsoportú nők
és férfiak aránya

(%)

Férfiak Nők Összesen
Férfiak

Nők

Állandó népesség száma 2070 2208 4278 100% 48,39% 51,61%

0-18 éves 362 362 724 16,92% 8,46% 8,46%

19-62 éves 1186 1212 2398 56,06% 27,73% 28,33%

62 év felett 522 634 1156 27,02% 12,20% 14,82%
Forrás: http://zalajaras.hu/nepesseg/telepules_adatok_2022.html

2010-ben volt a település lakosságának legideálisabb „korösszetétele”, akkor a lakosság 20%-a gyermek,
60%-a aktív korú, 20% pedig időskorú. Mára ez az arány az idősek javára elmozdult, a gyermekek aránya
16,92 %, aktív korúak 56,06 %, idősek aránya pedig 27,02 %.
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A KSH adatai alapján az országos átlaghoz hasonlóan a női lakosság többsége figyelhető meg. Gyenesdiáson
a 0 – 18 korcsoportban a férfiak és a nők száma megegyezik,  míg az összes többi korosztályban a nők
többlete  figyelhető  meg.  A  nők  hosszabb  várható  élettartama  országosan  megfigyelhető  jelenség.  A
gyermekkorúak száma alacsony mindkét korcsoportnál. 

Az oktatási  -  nevelési  intézmények szempontjából  releváns adat  a 2021.12.31.  napján fennálló  életkori
bontás, amelyet a következő diagram foglal magába.

1. számú diagram – Az állandó népességből a 0-18 évesek életkor szerinti bontása (2021)

Forrás: http://zalajaras.hu/nepesseg/telepules_adatok_2022.html

Szerencsére a folyamatosan beköltöző családok, illetve az intézménybe más településről bejárók biztosítani
láttatják a gyermekintézményeink folyamatos kihasználtságát.

3. számú táblázat – Öregedési index

Év
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési index
(%)

2016 816 534 152,81%

2017 860 542 158,67%

2018 899 539 166,79%

2019 951 549 173,22%

2020 994 562 176,87%

2021 1 037 563 184,19%
Forrás: http://zalajaras.hu/nepesseg/telepules_adatok_2022.html

Ez az index megmutatja,  hogy az adott település népességére mi a jellemző:  amennyiben 100 alatti az
index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett
van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. A kétféle helyzet legegyszerűbben az
esélyegyenlőség  szempontjából  úgy  értelmezhető,  hogy  míg  a  fiatalos  népességszerkezet  esetén  a
gyerekek, addig az öregedő esetén az idősek fokozottabb ellátására van szükség. Természetesen ez az index
– ugyanúgy, mint a többi – egyéb összefüggésben is vizsgálandó. Vagyis például a gyerekek alacsony száma
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nem jelenti azt, hogy ők ne igényelnének fokozott figyelmet, különösen akkor például, ha szüleik alacsony
jövedelműek.

Az öregedési index táblázat jól mutatja, hogy településünkön a népesség összetételében az idősek 
dominálnak és számuk egyre nő. 

Természetes szaporodás 

Gyenesdiás  népességszámát,  illetve  tényleges  szaporodását  alapvetően  a  természetes  szaporodás  és  a
vándorlási  egyenleg  határozza  meg.  A  természetes  reprodukció  alapvetően  az  élve  születések  és  a
halálozások számának alakulásától függ, amelyeket egyenként is több meghatározó tényező befolyásol. 

4. számú táblázat – Természetes szaporodás

Év Élveszületések száma Halálozások száma)
Természetes szaporodás

(fő) 

2016 35 38 -3

2017 24 38 -14

2018 29 50 -21

2019 26 52 -26

2020 26 40 -14

2021 27 59 -32
Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Helyi Vizuál Regiszter

A tavalyi évben településünkön 27 gyermek született, ez az adat meghaladja a 2020. évi születésszámot. 

Az  utóbbi  években  az  adatok  összehasonlítása  alapján  azt  tapasztalhattuk,  hogy  a  természetes  fogyás
folyamatos. 2021-ben csúcsot ért el, akkor több mint kétszer annyi ember halt meg településünkön, mint
amennyi született. 2016-ban volt a legkevesebb, akkor 3 fővel haltak meg többen, mint amennyi gyermek
született. 

Viszont  Gyenesdiás  vonzereje  migrációs  szempontból,  magasnak  mondható,  köszönhetően  többek közt
kedvező földrajzi elhelyezkedésének, valamint a szezonális munkalehetőségek széles kínálatának. 
A  bevándorlók  száma  jelentősen  meghaladja  az  elvándorlókét,  így  a  lakosság  összlétszáma  a  magas
halálozási mutatók mellett sem csökken.
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2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

2.a)  A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  száma,  kérelmezőkre  vonatkozó  általános
adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága

A  gyermekek  védelmének  rendszerében  a  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások  közül  a  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezmény,  a  kiegészítő  gyermekvédelmi  támogatás,  és  a  rendkívüli  gyermekvédelmi
támogatás  (települési  támogatás)  a  gyermek  családban  történő  nevelkedésének  elősegítését,  a
veszélyeztetettségének  megelőzését  szolgálja  azáltal,  hogy  a  szociálisan  hátrányos  helyzetben  levő
családoknak támogatást nyújt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jegyzői hatáskörbe tartozó ellátás. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult: 

 ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és - ha megfelel a törvényben foglalt 
feltételeknek - szünidei gyermekétkeztetés,

 évente kétszer pénzbeli támogatás,
 jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (p. tankönyvtámogatás stb.).

Rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermekek  száma  2021.  január  1-jén  11  fő,  ez
december 31-ére nem változott. A jogosult 11 fő 7 családban él. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására 2021. évben nem került sor. A támogatásban részesülő
7 család közül 4 család egygyermekes,  2 család kétgyermekes és 1 család háromgyermekes. A családok
71,43 %-ában (5 család) a szülő egyedülálló.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és családok számának változása

2018 2019 2020 2021

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesült családok

16 6 6 7

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesült gyermekek

22 11 11 11

RGYK-ban részesülő 
gyermekek száma a 18 
év alatti lakosság 
számához viszonyítva %-
ban

3,13 1,55 1,55 1,52

A Gyvt. hatálya alá tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság egyik támogatási
eleme  az  elmúlt  időszakban  „gyermekvédelmi”  Erzsébet-utalvány  formájában  került  biztosításra.  A
„gyermekvédelmi” Erzsébet-utalványt kibocsátó Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 2019. évtől az Erzsébet-
utalványok forgalmazását megszüntette, ezért a rendszeres 
gyermekvédelmi  kedvezményhez  kapcsolódó  természetbeni  támogatás  formája  átalakításra  került.  A
gyámhatóságokról,  valamint  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  eljárásról  szóló  149/1997.  (IX.  10.)  Korm.
rendelet  (a továbbiakban: Gyer.) 68. § módosításának hatályba lépésével az eddigi természetbeni ellátási
forma helyett pénzbeli  támogatásként  lehet  igényelni  a  támogatást  a  rászorulók részére.  A  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
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számára  emelt  összegű  támogatás,  az  e  feltételnek  nem  megfelelő,  de  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre  jogosult  gyermekek  számára  alapösszegű  támogatás  kerül  biztosításra.  A  Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény az alapösszegű támogatás mértékét 6.000
Ft-ban,  az  emelt  összegű támogatás  mértékét  6.500 Ft-ban határozza  meg.  2021.  évben (augusztus  és
november hónapban) 132 e Ft összegű támogatást biztosítottunk pénzbeli ellátásként a jogosultak részere,
mely összeg teljes mértékben a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

Kiegészítő  gyermekvédelmi  támogatásra az  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesült
gyermek gyámja jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű szociális
pénzellátásban részesül.   Rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményhez  kapcsolódó pénzbeli  ellátás  havi
összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 22%-a (6.270 Ft).

2021.  évben településünkön nem volt  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli
ellátást igénylő, mivel ez a támogatás csak nagyon szűk réteget érint.

Hátrányos,  halmozottan  hátrányos  helyzet  megállapítása: A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény
iránti  kérelem  B)  lapjának  kitöltésével  kérelmezhető  a  gyermek  hátrányos,  halmozottan  hátrányos
helyzetének megállapítása, amelyről határozattal kell dönteni, megállapítása a jegyző hatásköre. 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről,  a  gyermeket  egyedül  nevelő  szülőről  vagy  a  családbafogadó gyámról  -  önkéntes  nyilatkozata
alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú
iskolai végzettséggel rendelkezik,
b)  a  szülő  vagy  a  családbafogadó  gyám  alacsony  foglalkoztatottsága,  ha  a  gyermeket  nevelő  szülők
bármelyikéről  vagy  a  családbafogadó  gyámról  megállapítható,  hogy  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezmény  igénylésekor  az  Szt.  33.  §-a  szerinti  aktív  korúak  ellátására  jogosult  vagy  a  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezmény igénylésének időpontját  megelőző 16 hónapon belül  legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c)  a gyermek elégtelen lakókörnyezete,  illetve  lakáskörülményei,  ha  megállapítható,  hogy a  gyermek a
településre  vonatkozó  integrált  településfejlesztési  stratégiában  szegregátumnak  nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények
között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű
a)  az  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermek  és  nagykorúvá  vált  gyermek,  aki
esetében az a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2021. évben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

2.b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok

Bursa Hungarica –Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  a  települési  és  megyei  önkormányzatok  együttműködésével  a
2000/2001-es  tanév  során  hozta  létre  a  Bursa  Hungarica  –Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot, amely a felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott, nappali tagozatán tanuló,
hátrányos helyzetben lévő hallgatók számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. 
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Településünk a továbbtanuló helyi  lakosokat a  Bursa Hungarica ösztöndíj programban való részvétellel
támogatja. Ennek keretén belül 14 fő 834 e Ft összegű támogatása valósult meg az elmúlt évben.

Rendkívüli települési támogatás

2020. november 07. napján hatályba lépett Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
a 12/2020. (XI.6.) számú önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (továbbiakban: Rendelet).

A bekövetkező minimálbér és nyugdíj emelések miatt egyre több olyan ügyfelünk esett ki az ellátásból, akik
jövedelme minimálisan meghaladta az előírt jövedelemhatárt, de a rászorultságuk alapján szükségük lett
volna a támogatásra. Fentiek miatt is 2021. évben felülvizsgáltuk és módosítottuk a Rendeletet, valamint új
támogatási forma is bevezetésre került. 

 A helyi rendelet konkrét szabályozást tesz arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat rendkívüli települési
támogatást nyújt különösen – a gyermekvédelem szemszögéből vizsgálva -:

- válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
- iskoláztatáshoz, óvodáztatáshoz,
- a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
- nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
- a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez. 

Fenti felsorolásból is jól látszik, hogy a gyermekek jólétének, ellátásának biztosításában aktívan helyt áll
önkormányzatunk,  2021.  évben  több  alkalommal  került  sor  ilyen  okból  (tanszervásárlás,  téli  ruha
beszerzése, óvodáztatáshoz támogatás) rendkívüli települési támogatás megállapítására. 

Gyermekvédelmi szempontból kiemelkedő, hogy a Rendelet szabályozza az újszülöttek hozzátartozóinak
egyszeri támogatását is. Egyszeri újszülött támogatásra jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre
jutó havi  jövedelem nem haladja meg a mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum összegének hatszorosát.
További feltétel, hogy legalább az egyik szülő a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül
megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül  Gyenesdiáson bejelentett lakóhellyel,  vagy ennek hiányában
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezzen, legalább az egyik szülő életvitelszerűen Gyenesdiás település
közigazgatási területén éljen, a támogatás megállapításkor a gyermek gyenesdiási állandó lakos legyen. A
támogatást  a  gyermek  születését  követő  3  hónapon  belül  lehet  kérelem  benyújtásával  igényelni.  A
támogatási  kérelemhez  csatolni  kell  a  gyermek születési  anyakönyvi  kivonatát,  a  szülők  és  a  gyermek
lakcímét igazoló hatósági igazolványát, jövedelemnyilatkozatot és az azt alátámasztó, jövedelmet igazoló
okiratokat. A támogatás mértéke gyermekenként 60 000 Ft. 

A településen 12 szülő részesült az újszülöttek egyszeri pénzbeli támogatásában 720 e Ft összegben. 

Meg  kell  még  említenünk  a  gyermekek  otthongondozási  díjában  részesülő  kiegészítő  támogatása
elnevezésű települési támogatást is. Támogatására jogosult a gyermekek otthongondozási díjában részesülő
egyedülálló  személy,  több  feltétel  együttes  megléte  esetén.  A  támogatást  egy  éves  időtartamra  kell
megállapítani. A támogatás mértéke havi 15.000 Ft.

Településünkön egy Rett szindrómával küzdő kislány édesanyját támogatjuk ilyen formában.

2021. év folyamán új természetben nyújtott települési támogatás került bevezetésre gyermekétkeztetési
térítési díjtámogatás formájában. A támogatás annak a szülőnek, nevelőszülőnek vagy gyámnak nyújtható,
akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének  250%-át,  egyedülálló  esetén  300%-át.  A  támogatás  mértéke  gyermekenként  a  mindenkori
étkezési költség 50%-a. Az étkezési térítési díj támogatási összege a szolgáltatást nyújtó intézménynek kerül
átutalásra.

2021. évben 1 fő részére állapítottunk meg gyermekétkeztetési térítési díjtámogatást. 
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2.c)  Gyermekétkeztetés  megoldásának  módjai,  kedvezményben  részesülőkre  vonatkozó  statisztikai
adatok

Intézményi gyermekétkeztetés 

A bölcsődei, valamint az oktatási,  nevelési intézményekben a gyermekétkeztetés biztosítása a települési
önkormányzat  feladata,  mely  feladatot  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Étkezdéje  látja  el  a
gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (továbbiakban:  Gyvt.)
vonatkozó előírásai alapján.

 Az  ingyenes,  illetve  kedvezményes  intézményi  gyermekétkeztetésre  vonatkozó  jogosultságot  érintő
rendelkezések:

A)  Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:
1. A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő 

gyermek számára, ha 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,   
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy

fogyatékos gyermeket nevelnek,  
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át,
- nevelésbe vették;

2. Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  
- nevelésbe vették,   
- azon  a  fenti  két  pont  szerinti  életkorú,  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben

részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az
1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el,   

- az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

B)   Az  intézményi  gyermekétkeztetést  az  intézményi  térítési  díj  50%-os  normatív  kedvezményével  kell
biztosítani (amennyiben az ingyenes gyermek étkeztetésre nem jogosult):

1.  az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

2. az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

3. a bölcsődei. mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1–8. évfolyamon 
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, 
feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi 
gyermekétkeztetésben.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető
igénybe. 

12



2021. évben kedvezményes étkezésben részesülők száma

Bölcsődében:

ingyenes: 14 fő

összes étkező: 25 fő

Óvodában: ingyenes: 92 fő

összes étkező: 127 fő

Általános iskolában: kedvezményes étkező (50%) 109 fő

ingyenesen étkező: 8 fő

összes étkező: 327 fő

Szünidei gyermekétkeztetés

A szünidei gyermekétkeztetés (déli meleg főétkezés) keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen  a  bejelentett  tartózkodási  helyén  lakik,  a  tartózkodási  helye  szerinti  települési
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő,  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermek  részére  ingyenesen  biztosítja,  és  az  e  körbe  nem
tartozó gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A  települési  önkormányzat  a  szünidei  gyermekétkeztetést  a  bölcsődei  ellátásban,  óvodai  nevelésben
részesülő  gyermekek  számára  a  bölcsődei  ellátást  nyújtó  intézmény  és  az  óvoda  zárva  tartásának
időtartama alatt valamennyi munkanapon, az e körbe nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben
legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli
és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső
valamennyi  munkanapon  köteles  megszervezni,  és  ennek  keretén  belül  a  szülő,  törvényes  képviselő
kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

2021.  évben  hátrányos,  halmozottan  hátrányos  helyzetre  való  jogosult  hiányában  szünidei
gyermekétkezés biztosítására nem került sor. 

3.  Az  önkormányzat  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások
bemutatása

A  települési  önkormányzat  a  Gyvt-ben  foglaltak  szerint  biztosítja  a  személyes  gondoskodást  nyújtó
alapellátások  keretében  a  gyermekjóléti  szolgáltatást,  a  gyermekek  napközbeni  ellátását,  a  gyermekek
átmeneti  gondozását,  szervezi  és  közvetíti  a  máshol  igénybe  vehető  ellátásokhoz  való  hozzájutást.  A
gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása,
gyermekek átmeneti gondozása.

3.a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

A gyermekjóléti szolgálat feladatait a mellékelt beszámoló tartalmazza.
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3.b) Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások
igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok

A  Gyvt.  41.  §-a  értelmében  A  gyermekek  napközbeni  ellátásaként az  életkornak  megfelelő  nappali
felügyeletet,  gondozást,  nevelést,  foglalkoztatást  és  étkeztetést  kell  megszervezni  azon  gyermekek
számára,  akiknek  szülei,  törvényes  képviselői  munkavégzésük  -  ideértve  a  gyermekgondozási  díj,  a
gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -,
munkaerő-piaci  részvételt  elősegítő  programban,  képzésben  való  részvételük,  nappali  rendszerű  iskolai
oktatásban,  a  nappali  oktatás  munkarendje  szerint  szervezett  felnőttoktatásban,  felsőoktatási
intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról
nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a
szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére
jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően -
a) a bölcsődei ellátás,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
c) az alternatív napközbeni ellátás.

Bölcsődei ellátás (3 év alatti gyermekek ellátása)

A Gyvt. 42. §-a alapján a bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását
kell biztosítani. Minden 3 éven aluli gyermek ellátását biztosító ellátási forma bölcsődei ellátásnak minősül.
Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde.
Bölcsődei ellátásban a gyermekek 20 hetes kortól 3 éves korukig részesülhetnek, kivéve, ha a gyermek a
harmadik  életévét betöltötte,  de testi vagy értelmi fejlettségi  szintje  alapján még nem érett az óvodai
nevelésre, óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja – ebben az esetben a gyermek negyedik életévének
betöltését követő augusztus 31-ig gondozható, nevelhető-, valamint ha a gyermek sajátos nevelési igényű,
illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult – ebben az esetben a hatodik életévének betöltését követő
augusztus 31-ig részesülhet bölcsődei ellátásban.

 A bölcsődei nevelés-gondozás célja a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve,
napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével,
feltétel  nélküli  szeretettel  és elfogadással,  a  gyermek nemzetiségi/etnikai  hovatartozásának tiszteletben
tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség
biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

Településünkön 2008. évtől működik bölcsőde. Két bölcsődei csoportban az engedélyezett létszám 26 fő,
2021. évben a bölcsődei beíratott gyermekek száma: összesen 43 fő volt. A beiratott gyermekek magas
számát  a  bölcsőde  vezetésének  gondos  odafigyelése  teszi  lehetővé,  hiszen  folyamatos  a  gyermekek
bölcsődéből  óvodába  kerülése,  ezt  gondosan  megtervezik  minden  évben,  így  minden  óvodába  kerülő
gyermek helyére azonnal érkezik az intézménybe új bölcsődés.

Ezeken túl a legfeljebb 16 éves gyermekek napközbeni ellátását is biztosító napközbeni gyermekfelügyelet,
illetve az alternatív napközbeni ellátás egészíti ki a napközbeni ellátások palettáját. 

A  nyári  napközis  felügyelet biztosítása,  a  napközis  tábor  a  gyermekjóléti  alapellátások  körében,  a
gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. Korábban az óvoda és az iskola is napközbeni ellátási
formának minősült, ez a jogállás azonban a hatályos gyermekvédelmi törvény értelmében már nem áll fenn.
A  nyári gyermekfelügyelet Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által 2021. évben is megszervezésre
került, immáron hatodszor. A gyermekfelügyelet helyszíne a Természet Háza Látogatóközpontban volt 6
héten keresztül. A nyári napközis táborban, nyári gyermekfelügyeletben akkor foglalkoztatható pedagógus,
ha  a  pedagógus  önként  vállalja  ezt  a  feladatot  a  nyári  szabadsága  idején.  Ebben  az  esetben  az
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önkormányzat e feladat ellátására megbízási  szerződést köthet a pedagógussal.  Sajnos,  a tanárok közül
senki  sem vállalta  a  napközis  táborban  a  gyermekek  felügyeletét,  ezért  külsős  munkavállalókat  kellett
keresni.

Nyári gyermekfelügyeletben (június 21. – július 30.) 32 fő vett részt, de különböző turnusokban. A lányok és
fiúk  létszáma 15-20  fő  között mozgott napi  szinten.  A  résztvevők közül  mindenki  igényelte  az  ebédet,
amelyet a helyi Étkezdében fogyaszthattak el. A tábor tartalmas, élménydús programot és szeretetteljes
légkört  nyújtott  a  gyerekeknek.  A  kisgyermekes  családoknak  nagy  segítséget  jelentett  a  gyerekek
biztonságos elhelyezésében a vakáció idejére. 

Alternatív  napközbeni  ellátásnak minősül  a  játszótéri  program,  játszóház,  klubfoglalkozás  keretében
nyújtott szabadidős és prevenciós szolgáltatás, mely a gyermek szocializációját támogatja, illetve erősíti a
szülő-gyermek  kapcsolatot,  valamint  a  csellengő,  vagy  veszélyeztetett  iskoláskorú  gyermekek  számára
biztosít  nappali  felügyeletet,  sport-,  illetve  egyéb  foglalkozást,  étkeztetést.  Az  alternatív  napközbeni
ellátások  a  helyi  igényekhez  igazodóan,  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  tevékenységhez  kapcsolódóan
megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenységek, melynek során kiemelt figyelmet kell
tulajdonítani  a  prevenciónak,  a  szocializációnak,  a  korai,  egyéni  és  csoportos  fejlesztéseknek.  A
tevékenységek  időpontja  és  rendszeressége  is  a  helyi  szükségleteknek  és  igényeknek  megfelelően
alakítható. Ez az ellátási forma különösen azokban az időszakokban indokolt, amikor az iskolai napközi nem
működik, illetve azon túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletére és foglalkoztatására, továbbá amikor
nincs tanítás az iskolában.

2019.  évben  kezdte  meg  működését  településünkön  a  A  Mosoly-sziget  Alternatív  Foglalkoztató-  és
Játszóház. Elsősorban a 3-12 évesek számára nyújtanak ellátást, de igény és szükség esetén 14 éves korig
vállalnak normál nevelési- és gondozási igényű gyermekeket.
Céljaik: 

- a gyermekek intézményes ellátáson kívüli szabadidős elfoglaltságainak megszervezése,
- a  játéktevékenységhez  kötődő,  egyéni  készségeket  és  képességeket  fejlesztő,  családi  nevelést

segítő, a gyermek-szülő kapcsolatot erősítő foglalkozások lebonyolítása,
- a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, kiscsoportos foglalkoztatás keretei között.

A  gyerekek  napközbeni  felügyelete,  foglalkoztatása  és  nevelése,  szükségleteiknek,  életkoruknak
megfelelően, családias környezetben zajlik.
Mindezek  mellett  feladatuknak  tekintik a  gyerekek  számára  fontos,  szórakoztató  programok  (pl.
születésnapok, névnapok, egyéb események) lebonyolítását. A játszóház feladata közé tartozik az is, hogy a
szülők, nagyszülők számára lehetővé tegyék, hogy a rendszeres délutáni vagy eseti pár órás elfoglaltságaikat
zökkenőmentesen lebonyolíthassák.

A gyermekek átmeneti gondozása településünkön nem megoldott.

4.  A  felügyeleti  szervek  által  gyámhatósági,  gyermekvédelmi  területen  végzett
szakmai  ellenőrzések  tapasztalatainak,  továbbá  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása

Gyenesdiás  településen  gyámhatósági,  gyermekvédelmi  területen  végzett  szakmai  ellenőrzés  nem  volt
2021. évben.
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5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 

Jövőre vonatkozó célok, javaslatok:
- a jogalkalmazás során továbbra is törekedni kell az új, valamint a módosuló jogszabályok magas

szintű  elsajátítására;  továbbá  arra,  hogy  a  változó  jogszabályi  környezetben  mindig  naprakész,

pontos információkkal rendelkezzünk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok területén

- az önkormányzat  költségvetésében ezt  követően is  biztosítani  kell  a  pénzbeli  és  természetbeni
ellátások pénzügyi fedezetét, gondoskodni kell továbbá a személyes gondoskodást egyes formáit
biztosító intézmények fenntartásáról, biztonságos működéséről

- továbbra  is  szükséges  a  jelzőrendszer  tagjai  közötti  összehangolt  munka  jelenlegi

színvonalának  megtartása,  az  ellátórendszer  hatékonyságának  növelése,  a  gyermekek

mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása.

6. Bűnmegelőzési program

Bűnmegelőzési munka a gyermek- és ifjúságvédelemben

A fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a
gyermek- és ifjúságvédelemnek, az egyházaknak, valamint az önkormányzat intézményrendszerének és a
rendőrségnek is. A szabadidő helyes eltöltése segíti a normakövetést. Ezért is nagyon fontos szerepe van a
nyári táborok szervezésének.

A bűnmegelőzéssel párhuzamos tevékenység a biztonságos közlekedésre nevelés és a baleset-megelőzés,
mely már az óvodai nevelésben is teret kapott.

Településünkön a közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok a mindenkori bűnügyi helyzetnek megfelelően,

koordinálva a rendőrséggel, polgárőrséggel, civil szervezetekkel kerültek végrehajtása. Kiemelt feladatnak

tekintettük  a  településen  élők  biztonságérzetének  megtartását,  erősítését,  vagyonának  védelmét,  a

bűncselekmények megelőzésének igényét, az épített-, és természeti környezet védelmét, a gyermek – és

ifjúsági korosztály egészséges felnőtté válásának érdekében szükséges különböző intézkedések megtételét,

a bűnelkövetővé-, és áldozattá válás megelőzését.

Az  önkormányzat  a  helyi  közbiztonsági  feladatok  ellátása,  illetve  színvonalának  javítása  érdekében  a
lakosság  biztonságérzetének  javítása,  a  bűnözés  megelőzése  és  a  felderítés  hatékonysága  érdekében
kamerás térfigyelő rendszer bővítésére törekszik Gyenesdiás frekventált és veszélyeztetett területein.

7. Családvédelmi koordináció

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyár.) és a Gyer. rendelkezései
alapján  a  települési  önkormányzat  jegyzője  került  kijelölésre,  mint  a  családvédelmi  koordinációs  szerv
vezetője.

A 2009. október 1-jén hatályba lépett,  a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
szóló 2009. évi LXXII. törvényt alkotta meg (a továbbiakban: Hkt.
Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a
méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan
és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a
méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás. 
Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják. 
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Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, vagy akire
tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja. 

Gyermeknek  kell  tekinteni  a  0-18  év  közötti  kiskorút.  Hozzátartozónak  kell  tekinteni  a  Ptk.  8:1.  §  (1)
bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt
bejegyzett élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat. 

A  hozzátartozók  közötti  erőszak  megelőzését  szolgáló  intézményrendszer  és  a  jelzési  kötelezettség:  Az
észlelő-,  jelző-,  valamint  az  ellátórendszer  valamennyi  résztvevője  a  hozzátartozók  közötti  erőszak
megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látnak el a törvényben meghatározott alaptevékenységük keretében.
Az intézményrendszer tagjai többek között az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői
szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a
családsegítő  szolgálat,  a  családsegítő  központ,  a  gyermekjóléti  szolgálat,  a  gyermekjóléti  központ,
gyermekek vagy családok átmeneti otthona, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a nevelési
tanácsadó,  a  gyámhatóság,  a  rendőrség,  az  ügyészség,  a  bíróság,  a  pártfogó  felügyelői  szoláglat,  az
áldozatsegítés  és  a  kárenyhítés  feladatait  ellátó  szervezetek,  a  menekülteket  befogadó  állomás,  a
menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, alapítványok és magánszemélyek.
Az  intézmények  és  személyek  kötelesek  jelezni  a  családvédelmi  koordinációért  felelős  szervnek,  ha
hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik, valamint a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése és a
bekövetkezett,  hozzátartozók  közötti  erőszak  ártalmainak  csökkentése  érdekében  kötelesek  egymással
együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

A családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat a Hkt. 2. §-4. §-a tartalmazza. 

A  Hkt.  2.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  szervek,  személyek  kötelesek  jelezni  a  családvédelmi
koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik. A jelzés beérkezését
követően  a  családvédelmi  koordinációért  felelős  szerv  a  bántalmazottat  és  a  bántalmazót  személyes
meghallgatás érdekében történő megjelenésre  hívhatja  fel.  (A  bántalmazott jelzés  hiányában is  kérheti
személyes meghallgatását.)
A  Bántalmazott  védelme  érdekében  kérelmére  a  bántalmazót  és  a  bántalmazottat  külön-külön  kell
meghallgatni.  A  bántalmazott  kérelmére  arról  is  gondoskodni  kell,  hogy  a  bántalmazó  a  személyes
meghallgatást  közvetlenül  megelőző  és  azt  közvetlenül  követő  időben  se  léphessen  kapcsolatba
bántalmazottal.

A meghallgatás során tájékoztatni kell a bántalmazottat az alábbiakról:

 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedések,

 a bántalmazottat megillető jogosultságok,

 a család és a gyermek védelmét szolgáló szociális intézményrendszer és szolgáltatások,

 helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának,

 a hamis vád következményei.

A  bántalmazott  kérelmére  a  családvédelmi  koordinációért  felelős  szerv  gondoskodik  arról,  hogy  a
bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon. 

A  meghallgatás  során  a  bántalmazót  tájékoztatni  kell  a  hozzátartozók  közötti  erőszak  folytatásának
következményeiről. 

Mindkét felet tájékoztatni kell továbbá az igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási,
konfliktuskezelő lehetőségekről. 
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A személyes meghallgatáson elhangzottakat jegyzőkönyvbe kell foglalni, majd – a bántalmazott akaratának
figyelembevételével  –  meg  kell  tenni  a  szükséges  intézkedéseket  a  hozzátartozók  közötti  erőszak
megelőzése vagy megszakítása érdekében. 

Emellett a családvédelmi  koordinációért  felelős  szerv  az eljárásról  és a  feltárt  tényekről  haladéktalanul
tájékoztatja a rendőrséget. 

Lényeges  kiemelni  azt,  hogy  amennyiben  a  családvédelmi  koordinációért  felelős  szerv  –  a  települési
önkormányzat jegyzője – eljárása során észleli, hogy a hozzátartozók közötti erőszakkal gyermek is érintett
– azt úgy kell tekinteni, hogy ő is veszélyeztetett, mintegy a bántalmazás ellene is irányul – úgy azt jeleznie
szükséges  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladatkörében  eljáró  járási  hivatalnak  a  gyermek
veszélyeztetettségnek  vizsgálata,  illetve  az  esetlegesen  szükséges  gyermekvédelmi  gondoskodás  körébe
tartozó intézkedés megtétele érdekében. 

Ha bármely szerv vagy személy erre vonatkozó jelzést tesz, a családvédelmi koordinációért felelős szerv
vagy  a  jelzőrendszer  tagjaként  megjelölt  személy/intézmény  kötelezettsége  visszajelezni  a  megtett
intézkedésekről és a gyermek érdekében hivatalból eljárni.

A vírus okozta helyzet a családok magánéletét is nagyban befolyásolta. A szoros összezártság egyre több
feszültséget hozott felszínre a család tagjai között, amit egymáson, vagy a kiskorú gyermekeken vezettek le.

A 2021. évben összesen 2 esetben kérte a bántalmazott a személyes meghallgatást. Egy esetben sor került a
bántalmazó  meghallgatására  is.  Egyik  ügyben  a  bántalmazott  visszalépett,  nem  kérte  a  jegyzőkönyv
továbbítását a Rendőrségre. 

8. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Célunk, hogy a településünkön élő gyermekek veszélyeztetettségét megelőzzük, illetve időben észleljük, és
minden megtegyünk annak érdekében, hogy a gyermek egészséges, biztonságos nevelkedése családjában
megoldott legyen. 

A település rendelkezik helyi Polgárőr és Vízi Egyesülettel, mely aktívan működik, tagjai helyi önkéntesekből
kerülnek  ki.  A  település  közbiztonságának  javítása  érdekében  kiemelkedő  szerepe  van  a  Gyenesdiási
Polgárőr  és  Vízi  Egyesületnek. Az  egyesület  iskolai,  óvodai  közlekedésbiztonsági  akciókat  szervez,
bűnmegelőzési  fórumokat  tart  a  lakosság  és  a  civil  szervezetek  részére.  Az  egyesületnek  nagyon jó  a
kapcsolata a Keszthelyi Rendőrkapitánysággal és a Balatongyöröki Rendőrőrssel. A szomszédos Keszthelyi
és Vonyarcvashegyi polgárőrséggel szintén szoros a kapcsolata.

Gyenesdiás, 2022. április 19.

Czibor Zoltánné

        jegyző
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Szakmai Beszámoló

A Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat 

2021. év

Gyenesdiás

Készítette:                                                             
Vass László                                                            
Intézményvezető                                                     
Családsegítő                                                                              
                                                                                 



Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő testület!

A Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjeként előterjesztem beszámolómat
az intézmény 2021. évi tevékenységéről.

A  Zalaszántói  Család  –  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  négy  közös  Önkormányzati  hivatal
településein látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatást. 

Gyenesdiás, Vállus
Vonyarcvashegy, Balatongyörök
Karmacs, Rezi, Vindornyafok, Vindornyaszőlős
Zalaszántó, Vindornyalak, Várvölgy
A szolgálat létszáma négy fő, melyből három fő családsegítő és egy fő intézményvezető, 
családsegítő.

Gyenesdiás településen a szakmai tevékenységet 2021 évben Vass László családsegítő végezte. 

Gyenesdiás:  kedden és  csütörtökön 8.00-9.00  a  Polgármesteri  Hivatalban,  délután  14.00-15.00  az
Iskola épületében (Kossuth u.91.)

A Közös Önkormányzati Hivatalokban (és a hozzájuk tartozó települések Polgármesteri Hivatalaiban)
a  fogadóórán  kívül  is  jelezhetik  az  ellátást  igénybe  vevők a  szolgáltatás  igénybevételét,  illetve  a
családsegítő elérhető a fogadóórán kívül is a szolgálat által biztosított mobiltelefonon. A családsegítő a
fogadóóra napjain, azt követően az adott településen tartózkodnak, illetve szükség esetén, soron kívül
felkeresi az ellátást igénybe vevőt a lakóhelyén. A tavalyi évben a fogadóórák megtartása csak részben
valósult meg.

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény, a gyermekek védelméről
és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény,  valamint  a  törvények  végrehajtási
rendeletei határozzák meg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait.

A szolgálat feladatai a családsegítés keretében

 Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet
 A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató feltérképezi az ellátási területen élő

szociális,  mentálhigiénés  problémákkal  küzdő  családok,  személyek  körét  és  személyesen
felkeresve tájékoztatást nyújt a családsegítés céljáról, tartalmáról.

 Figyelemmel  kíséri  a  lakosság  életkörülményeit,  szociális  helyzetét,  szociális  ellátások  és
szolgáltatások iránti szükségletét.

 Feltárja a személyek körében előforduló probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság
vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.

Biztosítja:

 A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást 
 Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni  ellátásokhoz, továbbá a

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, és igénylését
 Különböző  ellátások  és  pénzbeli  támogatások  ügyintézését  Pl:  családtámogatási  ellátások,

rehabilitációs, rokkantsági járadék, ellátás, nyugdíj, özvegyi nyugdíj, stb
 A szociális segítőmunkát,  így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok

megoldásának elősegítését.
 A  tartós  munkanélküliek,  a  fiatal  munkanélküliek,  az  adósságterhekkel  és  lakhatási

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



 Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
 Felkérésre környezettanulmányt készít
 Adományok gyűjtését és eljuttatását a rászorulóknak
 A család-  és  gyermekjóléti  szolgálat  az  ellátási  területén  –  felkérésre  –  közreműködik  a

kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében
természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában. 

A gyermekjóléti  szolgáltatás keretében a a gyermek testi  és lelki  egészségének,  családban történő
nevelkedésének elősegítése érdekében: 

 A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról  való tájékoztatás,  a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

 A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

 A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése. Számára tanácsadás biztosítása,
 Hivatalos ügyek intézésének segítése,
 Szünidei gyermekétkeztetés koordinálása, elősegítése

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése 
 A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése 
 Kezdeményezi, szervezi, összehangolja az észlelő és jelzőrendszer tagjainak munkáját.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

 A  gyermekkel  és  családjával  végzett  szociális  segítőmunkával  elősegíteni  a  gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását 

 A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében, 

 Kezdeményezni  egyéb  gyermekjóléti  alapellátások  önkéntes  igénybevételét,  szociális
alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

 Esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervez
 Segíti a gyermeket, illetve családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban

A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéssel érintett  gyermekek védelme
érdekében:

 A család- és gyermekjóléti központ által bevont feladatokba a családsegítő szociális segítő
munkát végez

Szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatok körében végzett egyéb tevékenységek:

 Folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a  településen  élő  gyermekek  szociális  helyzetét,  
veszélyeztetettségét 

 Meghallgatja  a  gyermek,  ill.  a  szülő  panaszát,  és  annak orvoslása  érdekében megteszi  a  
szükséges intézkedéseket.

  Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
 Szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve 

működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat.
 Nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről
 Felkérésre környezettanulmányt készít 
 Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
 Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
 Ruhagyűjtés, adománygyűjtés szervezése



Ellátást igénybe vevők alakulása az ellátási területen településenként 

Együttműködési 
megállapodás 

Ebből gyermek Nem együttműködési 
megállapodás alapján 

összesen család 

Zalaszántó 32 15 108 140 91

Vindornyalak 7 3 8 15 8

Várvölgy 23 6 3 26 14

Vállus - - 4 4 2

Balatongyörök 7 4 4 11 7

Vonyarcvashegy 12 5 12 24 15

Gyenesdiás 2 1 25 27 18

Rezi 54 29 5 59 26

Karmacs 20 9 9 29 18

Vindornyafok 1 - - 1 1

Vindornyaszőlős 3 1 3 6 5

Összesen: 161 73 181 342 205

Gyenesdiás településen korcsoport szerint

Igénybevétel 

módja

Nem, életkor 0-2 3-5 6-13 14-17 18-24 25-34 35-49 50-61 62- összesen: család:

Együttműködési 

megállapodás

alapján

férfi  1 1

nő  1 1

összesen:  2 1

Nem 

együttműködési 

megállapodás 

alapján 

férfi 3 1 1 1 1 1 8

nő 2 1 1 7 4 2 17

Összesen: -  25 17

összesen:   27 18

A Szolgálat szakmai tevékenysége 

Az  intézményünk  dolgozói  a  2021.  évben  rendes  munkarendben  dolgoztak.  A  veszélyhelyzeti
intézkedések  kapcsán  a  fogadóórákat  a  Polgármesteri  Hivatalokban  nem  tudták  megtartani.  A
családokkal viszont mind személyesen mind telefonon tartották a kapcsolatot. A Zalaszántói irodában
személyesen  fogadtunk  ellátottakat,  illetve  az  egyéb  településeken  is,  de  csak  előre  megbeszélt
időpontban,  a  járványügyi  intézkedések  betartása  mellett.  A  jelzőrendszeri  tagokkal  részben
személyesen, és telefonon tartottuk a kapcsolatot.

szakmai tevékenység Gyenesdiás Ellátási terület



Információnyújtás 106 2411
Segítő beszélgetés 70 2744
Tanácsadás 53 995
Ügyintézéshez segítség 2 834
Konfliktuskezelés - 1
Kríziskezelés - -
Közvetítés, ellátásokhoz való hozzáféréshez- pénzbeli 75
Közvetítés, ellátásokhoz való hozzáféréshez- természetbeni 98
Közvetítés más szolgáltatáshoz 2 10

ebből átmeneti gondozásba - -
Közvetítés Család- és Gyermekjóléti Központhoz 1 5
Esetkonferencia 3 27
Esetmegbeszélés: 93
Esetkonzultáció 17 624
Környezettanulmányban közreműködés 5 32
Családlátogatás 54 2880
Adományközvetítés 1 503

Szociális segítő tevékenység:

A  Családsegítő  Szolgáltatás  keretében  szociális  segítő  munkával  segítjük  az  igénybe  vevőket  a
családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában,
ellátásának megszervezésében.
Gyermekjóléti  Szolgáltatás  keretében  a  veszélyeztetettség,  probléma  mértékének  megfelelően,  a
gyermek/család szükségleteihez igazodó intézkedéseket kezdeményezünk, illetve teszünk meg.
A probléma jellegétől függően tájékoztatjuk, illetve segítjük igénybe venni a pénzbeli, természetbeli
ellátásokat,  szükség  esetén  orvosi,  pszichológiai  vizsgálatot  javasolunk.  A  cselekvési  tervben
megfogalmazottakat folyamatosan figyelemmel kísérjük, segítjük, támogatjuk a családot, gyermeket
a  cél  elérése  érdekében,  szükség  esetén  újra  fogalmazzuk  a  feladatokat.  Előtérbe  helyezzük  a
családlátogatások fontosságát, amit sok esetben előre nem beszélünk meg.
Hatósági  intézkedéssel  érintett  gyermek  esetében  a  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ
esetmenedzsere által bevont feladatokat végezzük.
A gondozási folyamat része az ügyfélfogadás, a családlátogatás és a hatóságokkal, intézményekkel
való kapcsolattartás.  A klienssel,  családdal  történő szociális  segítő tevékenység keretében,  segítő
beszélgetést, tanácsadást, ügyintézést, információnyújtást végzünk. 
A  Gyámügyi  Osztály,  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ,  stb.  felkérésére  környezettanulmányt
készítünk.
Az ellátottak száma a 2021. évben, az előző évhez képest kis mértékben csökkent, de a csökkenés
ellenére  a  szakmai  tevékenységek  száma  növekedett.  A  családoknál,  személyeknél  a  problémák
halmozottabban fordultak elő a korábbi évekhez viszonyítva. Ez okozhatta a szakmai tevékenységek
növekedését. A gyermekek, családok esetében túlnyomó részben életviteli, nevelési hiányosságokból
adódó magatartási, viselkedési problémák voltak számottevőek. Az esetek túlnyomó részében a szülő
a gyermekére már nem tud hatni,  nevelési elveit  a gyermek nem fogadja el,  a szülő tehetetlennek
bizonyul, szinte a gyermek azt csinál, amit akar, vagy ami neki jó, a saját akarata érvényesül. Ebből
kifolyólag is adódtak az iskolákban problémák. Az előző évekkel ellentétben több esetben fordult elő
egymás között zaklatás, megfélemlítés, „bullying”. A családon belüli konfliktusok száma is nőtt akár
szülők  között,  illetve  a  gyermek  és  szülő  között.  A  szülök  közötti  konfliktusoknak  gyakran  a
gyermekek is tanúi, illetve előttük próbálják rendezni. De több esetben tapasztaltunk, hogy egyik vagy
mindkét  szülő  a  gyermeket  egymás  ellen  próbálja  felhasználni  a  saját  vélt  vagy  valós  igaza
bizonyítására. 

A tavalyi évben hatósági intézkedés keretében (védelembe vétel) 1 család (2 fő/ 1 gyermek) gyermeke
volt érintett.  
25 fő (17 család) vette igénybe a szolgáltatásainkat eseti jelleggel. Az egyszeri alkalommal történő
igénybevétel  keretében  információnyújtást  végeztem,  ügyek  intézésében  nyújtottam  segítséget,
környezettanulmányt készítettem, illetve adományt közvetítettem. 

A problémák típusa



probléma típusa együttműködési
megállapodással

Családok
száma az
elsődleges
probléma

szerint              

Problémák halmozott
száma

Életviteli

Családi-kapcsolati konfliktus 1 1
Családon belüli bántalmazás

Elhanyagolás
Ebből oktatási, nevelési elhanyagolás

Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

Magatartászavar, teljesítményzavar

Fogyatékosság
Lelki-mentális, pszichiátriai betegség 1

Szenvedélybetegség
Egyéb egészségügyi probléma
Foglalkoztatással kapcsolatos

Anyagi (megélhetési, lakhatással kapcs.)
Ügyintézéssel kapcsolatos

Információkéréssel kapcsolatos
Egyéb

Összesen 1 2

A táblázatban csak az együttműködési megállapodás alapján kapcsolatban lévő családok problémái
jelennek meg.

Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.
A  jegyző,  a  járási  hivatal,  továbbá  a  szociális,  egészségügyi  szolgáltató,  intézmény,  valamint  a
pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási
közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha
segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést
nyújtó  szolgáltató,  intézmény  feltérképezi  az  ellátási  területen  élő  szociális  és  mentálhigiénés
problémákkal  küzdő  családok,  személyek  körét,  és  személyesen  felkeresve  tájékoztatja  őket  a
családsegítés céljáról, tartalmáról. 
A  Gyermekjóléti  Szolgáltatás  keretében  a  veszélyeztetettség  megelőzése  érdekében  is  kötelező  a
veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése. A jelzőrendszeri tagokat az 1997.évi XXXI.
törvény 17§.  nevesíti.  Az  ott  meghatározott  intézmények és  személyek kötelesek jelzéssel  élni  a
gyermek  veszélyeztetettsége  esetén  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  nyújtó  szolgáltatónál,  illetve
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb
más,  súlyos  veszélyeztető  ok  fennállása,  továbbá  a  gyermek  önmaga  által  előidézett  súlyos
veszélyeztető magatartása esetén.
Ilyen  jelzéssel  és  kezdeményezéssel  bármely  állampolgár  és  a  gyermekek  érdekeit  képviselő
társadalmi szervezet is élhet.

Az  ellátás  igénybevétele  leggyakrabban  jelzések  alapján,  illetve  a  szolgáltatást  igénybe  vevő
személyes  kezdeményezésére  történik.  A  jelzés  a  törvényben  szabályozott  jelzőrendszeri  tagoktól
érkezhet. A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, a hozzátartozója, vagy az észlelő- és
jelzőrendszer bármely tagja. (krízishelyzet esetén utólag foglalja írásba a jelzést) A magánszemélyek
jelzése megtehető személyesen, telefonon vagy írásban. 

A jelzőrendszer tagjaival próbálunk folyamatosan kapcsolatot tartani. Szükség esetén a hatékonyabb
munkavégzés érdekében esetmegbeszélést, esetkonferenciát szervezünk. Minden év február 28-ig éves
szakmai tanácskozást, és az év folyamán legalább 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést szervezünk
a  jelzőrendszer  tagjainak.  A  2021.  évre  vonatkozóan  személyes  jelenléttel  az  érvényben  lévő
intézkedések miatt nem tudtuk megtartani, de az éves tanácskozásra készített beszámoló, tájékoztató



elküldésre  került  a  jelzőrendszer  tagjainak.  A  tavalyi  évben  a  szakmaközi  megbeszéléseket  csak
részben tudtuk megtartani a vírushelyzetre való tekintettel. 

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések

Küldött jelzések száma
Gyenesdiás

Küldött jelzések száma
ellátási terület

Jelzést küldő 0-17 év 18-év 0-17 év 18-év
Egészségügyi szolgáltató 3 1

ebből védőnői jelzés 3

Szociális szolgálat 1 2 1
Napközbeni gyermek ellátást nyújtó

Köznevelési intézmény 3 22

Rendőrség 11

Ügyészség, bíróság

Pártfogó felügyelet

 Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány

Állampolgár 3 1 8 1
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal, járási

hivatal 2 2 3

Munkaügyi hatóság

Összesen 6 4 48 6

A jelzések száma az előző évhez képest növekedett, 2021-ben 54 jelzés érkezett a szolgálatunkhoz.
Volt  olyan  jelzés,  ami  több  gyermeket,  akár  egész  családot  érintett,  több  esetben  érkezett  jelzés
ugyanazon családról, gyermekről.

Gyenesdiás települést érintve 10 jelzés érkezett. Négy esetben érkezett jelzés állampolgári bejelentés
útján.  Ebből  három esetben egy családot  érintve,  kapcsolattartási  probléma, anyagi,  életviteli  és  a
szülő feltehetően mentális problémája miatt. Egy esetben az érintett család jelzett olyan okból, hogy a
lakókörnyezetében  egy  lakóval  konfliktusba  keveredett.  Három  jelzés  érkezett  az  iskoláktól.  Két
esetben a  Gyenesdiási  Általános Iskola  jelzett  a  szolgálatunk felé.  Egy jelzés  érkezett  a  gyermek
hiányzása miatt,  és a szülővel nem tudták felvenni a kapcsolatot. A másik esetben családon belüli
bántalmazás miatt,  ami felnőtt  személyt érintett.  Egy esetben érkezett  jelzés a keszthelyi Ranolder
János Általános Iskolából a gyermek szuicid fenyegetőzése miatt. Egy jelzés érkezett  a Család- és
Gyermekjóléti Központtól családi konfliktus miatt. Két esetben érkezett jelzés a település jegyzőjétől
életviteli problémák miatt.

A  jelzésekkel  kapcsolatban  összességében  elmondható,  hogy  a  tartalmi  követelményeknek
megfeleltek, tehát ezzel kapcsolatban pozitív változás történt.
A  veszélyeztetettséget  észlelő  és  jelzőrendszert  a  jogszabályi  előírásnak  megfelelően  a  család-és
gyermekjóléti szolgálat működteti. Az észlelő és jelzőrendszer hatékony működtetése lehetővé teszi a
családok/egyének/ gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek
veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Az észlelő - jelzőrendszer képezi a szolgáltatás
egyik alappillérét, mert az abban résztvevő szakemberek révén, a saját szakterületükön fellelhető, a
családokkal  és  gyermekekkel  kapcsolatos  problémák  jelzése  során  kerül  a  szolgálat  látókörébe  a
megoldandó feladat. E jelzőrendszer egyúttal team munkát is jelent, mert a problémák összetettsége
miatt  megoldás  is  sokszor  csak  a  szakterületek  együttműködése  során  valósulhat  meg.  Tehát  a
munkánk hatékonysága nagymértékben függ a jelzőrendszeri tagok együttműködésétől.

A Szolgálat ellátási területe a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer tekintetében körzetekre
van osztva, ebből kifolyólag az adott körzet családsegítője felel a jelzőrendszeri felelős feladataiért.
Négy körzetben kerül megrendezésre a szakmaközi megbeszélés. 1. Balatongyörök- Vonyarcvashegy,
Gyenesdiás,  2.  Rezi,  3.  Karmacs,  Vindornyafok,  Vindornyaszőlős,  4.  Zalaszántó,  Vindornyalak,
Várvölgy,  Vállus.  A szolgálatunk általában havonta,  kéthavonta  szakmaközi  megbeszélést  szokott
tartani az előre megbeszélt  témakörben, illetve kapcsolatot tart  a jelzőrendszer tagjaival,  biztosítva
ezzel  az  információáramlást,  és  a  hatékony  együttműködést.  Ezen  felül  az  ellátási  területünk
adottságaiból kifolyólag családsegítőink szükség esetén heti – kétheti szinten is tartják a kapcsolatot a
szakemberekkel,  illetve  telefonon  tartják  a  kapcsolatot..  Tevékenységünk  céljáról,  tartalmáról,  az



intézményünk, családsegítők elérhetőségéről, a szolgáltatás igénybevételének módjáról folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot, illetve az érintett intézményeket,  szakembereket. A jelzések beérkezését
szolgálatunknál  az  intézményvezető,  illetve a  központi  irodában illetékes  családsegítő koordinálja,
amely  jelzések  rajtuk  keresztül  jutnak  el  az  illetékes  családsegítőhöz.  Az  intézményvezető
folyamatosan nyomon követi a jelzésekkel kapcsolatos intézkedéseket, illetve a jelzést tevőnek való
visszajelzést. Ezek alapján az intézmény vezetője teszi meg a Család és Gyermekjóléti Központ felé
heti szinten a tájékoztatást.

Szakmai előmenetel:
A 2021. évben az Intézmény dolgozói pályázat keretében online formában ingyenes továbbképzésen
vettek  részt.  A  továbbképzés  témája, „Jogszabály/jogismeret  aktualizálás,  ellátotti-,  gyermek-,
betegjogok” melyet sikeresen elvégeztek. 

Zalaszántó, 2022-04-14

Tisztelettel:

Vass László
          Intézményvezető
            Családsegítő

         sk.
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ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 26-án tartandó
ülésére a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  munkatervében
napirendjére tűzte a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalását. 

A településen működő orvosok beszámolóit az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  település  egészségügyi
helyzetéről  szóló  2021.  évi  beszámolót  elfogadja,  és  köszönetét  fejezi  ki  Dr.  Novák
Zsuzsanna fogszakorvos, Dr. Barta Rita és Dr. Vajda Gábor háziorvosoknak az e területen
végzett munkájukért.

Gyenesdiás, 2022. április 17. 

 Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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Tisztelt Önkormányzat! 

 

 

Nem nevezhető átlagosnak az elmúlt két év, napjainkra sem előnyükre változtak a körülmények. A 

fogászati rendelés azért folyamatosan működött és működik.   

 

2020. tavaszán a járvány miatt az esetszám először jelentősen visszaesett; gyakorlatilag a sürgős, 

halaszthatatlan beavatkozást igénylő betegek jelenhettek csak meg a rendelésen. A viszonylag 

gyorsan hatályba lépett jogszabály nem is engedélyezte a sürgős eseteken kívüli ellátást. A szigorú 

előírások átmenetileg voltak viszont csak hatályosak. A csatolt statisztikákból látható, hogy a 

korábbi években megszokott adatoknak végül nagyjából a fele – kétharmada jellemezte az elmúlt 

két évet; a beavatkozások tehát érzékelhetően, de nem drasztikusan csökkentek.  

 

A vírusfertőzés terjedése jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy 

indirekt kontaktussal történik. Éppen ezért az orvosi beavatkozások között a fertőzésnek való 

kitettség tekintetében a fogászati kezelések a legveszélyesebbek, hiszen amellett, hogy az orvos a 

beteg szájában dolgozik; a kezelés közben erőteljes az aerosol-képződés. Ennek ellenére a rendelés 

egy percre sem állt le. Nem telefonon keresztül vagy egyéb távgyógyászati módszerekkel, esetleg 

amint arról azért szép számban érkeztek hírek: sehogy; hanem személyesen kezeltük a betegeket. 

 

Volt olyan időszak a veszélyhelyzet alatt, amikor kormányrendelet védettségi igazoláshoz vagy friss 

negatív teszthez kötötte a kezelés megkezdését. Néhány, gyakorlatilag egyedi esetet leszámítva a 

racionalitás győzött a hiányos tudás és erős önbizalom párosára alapozott hozzáállás felett. 

Természetesen kis hazánkban egy – két ember is nagy hírt képes kelteni különösen megfelelő 

kapcsolatok mellett, de összességében nem ez volt tehát a jellemző. 

 

Egy fogászati rendelőben a járványtól függetlenül is az átlagosnál nagyobb hangsúlyt kell fektetni 

az infekciókontrollra, a betegek és a személyzet védelmére. Csíraölő légfrissítő rendszert tehát 

üzemeltettünk korábban is, ez azonban korábban csak rendelési időn kívül volt használható a 

zárófertőtlenítést követően. 2020-ban azután mintegy 1 millió Ft-os önerős beruházással rendelés 

közben is működtethető légfertőtlenítő rendszert telepítettünk. Dupla védőruházatot és plexi 

arcvédő alatt még maszkot is viseltünk (nem is fáztunk még nyitott ablak mellett télen sem), de 

ezzel a rendszerrel most a betegek védelme is magas színvonalú a rendelőben. Emellett persze nem 

feledkeztünk meg a legegyszerűbb, de nem mellőzhető hagyományos módszerről sem: télen – 

nyáron igen gyakran szellőztetünk. 

 

Az egészségügyi válsághelyzet mellett az egészségügyi alapellátás szervezeti változása is az elmúlt 

két esztendőben indult meg. Jelenleg egy járási fogorvosi konzorcium tagjaként működünk, ez 

azonban a napi rendelést, a gyenesdiási körzet betegeinek ellátását, a rendelési időt, stb. nem 

befolyásolja. Továbbra is a legkorszerűbb anyagokkal és műszerekkel, a legfejletteb eljárásokkal 

dolgozunk. A fogorvos négy szakvizsgája és közel negyven éves tapasztalata az ellátás színvonalát 

garantálja. A fent ismertetett beruházás mellett folyamatos a kisebb és nagyobb értékű eszközök 



beszerzése, cseréje. A finanszírozás szerkezete nem változott, összegszerűségében a bérjellegű 

kiadások finanszírozása került emelésre. A praxis működési költségeit a TB a korábbiak szerint 

rendezi.  

 

A finanszírozás módja tehát változatlanul fix- és teljesítménydíjból tevődik össze. A fixdíj mértéke 

a körzet állandó lakcímmel rendelkező lakóitól és azok korösszetételétől függ. Sok beavatkozás 

ebbe a fixdíjas elszámolási kategóriába tartozik, vagyis az elvégzett munka után teljesítménydíj 

nem jár.  

 

Nyilvántartott pácienseink száma hatezerötszáz fölé emelkedett a TB rendelés több, mint 25 évvel 

ezelőtti megkezdése óta. Az elmúlt két év beavatkozásainak részletekeit a csatolt statisztika 

tartalmazza. 

 

Szájsebészet és fogszabályozás szakrendelésre beutalóval megyén belül tudunk küldeni pácienseket. 

Fogágybetegségek szakrendelésre csak országos központba tudok kiadni beutalót. A település 

intézményeivel, - iskola, óvoda - továbbra is jó a kapcsolatunk. Az országban az elsők között 

létrehozott megelőzési rendszer immár több, mint két évtizede működik. Az elmúlt időszakban az 

iskolások rendszeres szűrése az iskola átalakítása miatt szünetelt, az óvodások szűrése viszont 

folyamatosan zajlott. 

 

 

 

Gyenesdiás, 2022. április 18. 

 

 

 

 

 

Dr. Novák Zsuzsanna sk. 



         Dr. Novák Zsuzsanna            
                  fogszakorvos          
                                        
         Adószám: 74823642-1-40         
     8315 Gyenesdiás, Petőfi u. 22.     
                                        
                                        

Kezelések - Kez.karton: 3302

  Intervallum [ÉHN]: 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31.    
    Elszámolás típ.: Társadalom biztosítás    
          Kategória: Összes    
              Orvos: Dr. Novák Zsuzsanna    

Megnevezés                                                                  Kez.karton        Fog 

Injekció                                                                           436            
     Extractio frontfog                                                             66            
     Extractio frontfog gyökér                                                      29            
     Extractio premolárisfog                                                        37            
     Extractio premolárisfog gyökér                                                 20            
     Extractio molárisfog                                                           58            
     Extractio molárisfog gyökér                                                    18            
     Extractio tejfog                                                               19            
Extractio                                                                          247            
Sebellátás                                                                          45            
Röntgen                                                                             89            
     Foto P.tömés 1 felszínen                                                      364            
     Foto P.tömés 2 felszínen                                                      359            
     Foto P.tömés 3 és több felszínen                                              363            
Foto P.tömés                                                                      1086            
Ideigl.tömés                                                                        57            
     Cement tömés 2 felszínen                                                        9            
     Cement tömés 3 és több felszínen                                                4            
Cement tömés                                                                        13            
Barázdazárás                                                                       216            
Polírozás                                                                           37            
          Gyökérkez. Trepanálás - frontfog                                          12            
          Gyökérkez. Trepanálás - premoláris fog                                    13            
          Gyökérkez. Trepanálás - moláris fog                                       14            
     Gyökérkez. Trepanálás                                                          39            
          Gyökérkez. Tágítás - frontfog                                              9            
          Gyökérkez. Tágítás - premoláris fog                                        5            
          Gyökérkez. Tágítás - moláris fog                                           2            
     Gyökérkez. Tágítás                                                             16            
Gyökérkez.                                                                          55            
     Korona Teleszkópos                                                              1          1 
     Korona Csiszolás                                                                1          1 
Korona                                                                               2          2 
     Csapos fog Csapos felép.                                                        1            
Csapos fog                                                                           1            
     Protézis Normál                                                                 9         69 
     Protézis Fémlemezes                                                             5         17 
Protézis                                                                            14         86 
Eltávolítás                                                                          9            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Vizsgálat                                                         319            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Szakvélemény-írásban                                                3            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Szakrendelésre utalás                                              30            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Igazolás-Látlelet                                                   1            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Szűrővizsgálat                                                    102            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Szájhygienés tanácsadás                                            37            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Röntgen                                                             1            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Recept                                                             60            
     **********************************************************************                       
Kezelés >>> Depurálás                                                              289            
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Kezelések - Kez.karton: 3302

Megnevezés                                                                  Kez.karton        Fog 

     **********************************************************************                       
Kezelés >>> Fogtisztítás                                                             1            
     **********************************************************************                       
Kezelés >>> Laser-soft                                                              11            
     **********************************************************************                       
Szakág >>> Gyerekfogászat >>> Helyi fluor kezelés                                   22            
     **********************************************************************                       
Szakág >>> Parodontológia >>> Depurálás                                              4            
     **********************************************************************                       
Szakág >>> Parodontológia >>> Laser(soft)                                            1            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Rögzített pótlás lenyomat                                              1            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Vizsgálat és analízis                                                  1            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Teljes protézis                                                        9            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Részleges protézis                                                    11            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Lenyomat                                                              10            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Funkciós lenyomat                                                      7            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Centrális okklúzió                                                     4            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Fogpróba                                                              12            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Utókezelés-korrekció                                                  24            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Alábélelés                                                             5            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Fogfelépítés                                                           1            
     **********************************************************************                       
Szakág >>> Parodontológia >>> Tasak kezelése                                         3            
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         Dr. Novák Zsuzsanna            
                  fogszakorvos          
                                        
         Adószám: 74823642-1-40         
     8315 Gyenesdiás, Petőfi u. 22.     
                                        
                                        

Kezelések - Kez.karton: 2610

  Intervallum [ÉHN]: 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31.    
    Elszámolás típ.: Társadalom biztosítás    
          Kategória: Összes    
              Orvos: Dr. Novák Zsuzsanna    

Megnevezés                                                                  Kez.karton        Fog 

Injekció                                                                           340            
     Extractio frontfog                                                             56            
     Extractio frontfog gyökér                                                      15            
     Extractio premolárisfog                                                        35            
     Extractio premolárisfog gyökér                                                  7            
     Extractio molárisfog                                                           54            
     Extractio molárisfog gyökér                                                     6            
     Extractio tejfog                                                               15            
Extractio                                                                          188            
Sebellátás                                                                          24            
Röntgen                                                                             61            
     Foto P.tömés 1 felszínen                                                      211            
     Foto P.tömés 2 felszínen                                                      281            
     Foto P.tömés 3 és több felszínen                                              334            
Foto P.tömés                                                                       826            
Ideigl.tömés                                                                        26            
     Cement tömés 2 felszínen                                                        4            
     Cement tömés 3 és több felszínen                                                6            
Cement tömés                                                                        10            
Barázdazárás                                                                        15            
Polírozás                                                                            7            
          Gyökérkez. Trepanálás - frontfog                                           3            
          Gyökérkez. Trepanálás - premoláris fog                                     6            
          Gyökérkez. Trepanálás - moláris fog                                        5            
     Gyökérkez. Trepanálás                                                          14            
          Gyökérkez. Tágítás - frontfog                                              5            
          Gyökérkez. Tágítás - premoláris fog                                        3            
          Gyökérkez. Tágítás - moláris fog                                           1            
     Gyökérkez. Tágítás                                                              9            
          Gyökérkez. Gyógy.zár. - frontfog                                           1            
     Gyökérkez. Gyógy.zár.                                                           1            
          Gyökérkez. Gy.t.eltáv. - frontfog                                          1            
     Gyökérkez. Gy.t.eltáv.                                                          1            
Gyökérkez.                                                                          25            
     Korona Porcelán                                                                 1          1 
     Korona Csiszolás                                                                1          1 
Korona                                                                               2          2 
     Csapos fog Fém                                                                  1            
Csapos fog                                                                           1            
     Protézis Normál                                                                 1         14 
     Protézis Fémlemezes                                                             3         10 
Protézis                                                                             4         24 
Eltávolítás                                                                          3            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Vizsgálat                                                         292            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Szakvélemény-írásban                                                4            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Szakrendelésre utalás                                              30            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Szűrővizsgálat                                                    135            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Szájhygienés tanácsadás                                            92            
     **********************************************************************                       
Diagnosztika >>> Recept                                                             26            
     **********************************************************************                       
Kezelés >>> Depurálás                                                              345            
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Kezelések - Kez.karton: 2610

Megnevezés                                                                  Kez.karton        Fog 

     **********************************************************************                       
Kezelés >>> Laser-soft                                                               2            
     **********************************************************************                       
Szakág >>> Gyerekfogászat >>> Helyi fluor kezelés                                   14            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Rögzített pótlás lenyomat                                              1            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Rögzített pótlás próba                                                 1            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Teljes protézis                                                       16            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Részleges protézis                                                     6            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Lenyomat                                                              21            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Funkciós lenyomat                                                     21            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Centrális okklúzió                                                     4            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Fogpróba                                                              17            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Utókezelés-korrekció                                                  12            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Alábélelés                                                            17            
     **********************************************************************                       
Protetika >>> Javítás                                                                6            
     **********************************************************************                       
Szakág >>> Gyerekfogászat >>> Denticiós panaszok ellátása                            1            
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II. számú háziorvosi körzet 2021. évi beszámolója

2021-ben  a  legjelentősebb  változás  a  praxis  életében  az  önálló

épületrészbe  költözés.  Az  önkormányzat  jóvoltából  megtörtént  a  korábbi

gyermekorvosi rendelő átalakítása és teljes felújítása. Ezen felül: 

-szalagfüggöny került az ablakokra,

- a rendelő bejáratánál tájékoztató tábla került elhelyezésre, 

- munkánkat segítő szervező tábla a rendelőbe,

- a Magyar Falu Program keretében lehetőség nyílt az új rendelőben bútorok és

eszközök beszerzésére.

Ezúton  is  szeretném megköszönni  az  Önkormányzat  anyagi  és  emberi

támogatását mindezek megvalósításához.

 Háziorvosi  feladataink elvégzéséhez az új épületben kialakított rendelő

teljes  mértékben megfelel,  a  Népegészségügy  által  előírt  minimumfeltételek

adottak, lehetőség van elkülönítésre, szükség esetén személyes konzultációra.

A praxis 2021. évi betegforgalmi adatai:

- A praxisba bejelentkezettek száma 1509 fő, 637 férfi és 872 nő. 

- Forgalmi adatainkat tekintve az elmúlt évben 8862 ellátás, rendelőn kívüli 20

esetben, telemedicinális ellátás 71 esetben, fekvőbeteg gyógyintézetbe utalás

72 esetben történt.

-  Szakellátásba  irányítás  diagnosztikai  céllal  759  esetben,  egyéb  céllal  583

esetben történt.

A korábbi évekkel ellentétben a  prevenció, szűrővizsgálatok elvégzése és

szakrendelésre  irányítása,  betegedukáció,  orvosi  ellátás,  szakorvosi

vizsgálatokra  irányítás,  krónikus  betegek  gondozása,  terhesgondozás,

szezonális védőoltások beadása, hatósági feladatok ellátása 2021-ben  sajátos



formában történt, elsősorban telefonos és internetes konzultációk formájában,

személyes  megjelenésre  kevés  lehetőség  adódott,  a  2020-ban  indult  COVID

pandémia miatt az év prevenciós tevékenységét teljes mértékben kitöltötte a

COVID-elleni védőoltások szervezése, beadása. A rendelőben 1222 védőoltást

adtunk be, továbbá több száz paciens esetében szerveztük Keszthelyi Kórház

oltópontján történő oltásukat.

Dr. Vajda Gáborral és további 3 háziorvosi praxissal közösen létrehoztuk

szorosan együttműködő praxisközösségünket.

A  praxis  2021-ben  is  részt  vett  a  Népegészségügyi  Szolgálat  által

működtetett influenzafigyelő-szolgálatban.

Gyenesdiás, 2022.04.21            Dr. Barta Rita GIDA-BABÓ Bt

 



Beszámoló a Gyenesdiás I. Háziorvosi  Körzet

működéséről

2020- 2022

Készítette: Dr. Vajda Gábor

Rendelő működése, személyi és tárgyi feltételek:

Rendelési idő: Hétfő: 8.00 -11.30

                          Kedd: 12.00 – 16.00

                           Szerda: 8.00 -11.00

                           Csütörtök: 8.00 – 11.30

                           Péntek:  8.00 -11.00

Preventiós rendelés:  Hétfő 12.30- 14.30, Szerda: 11.00.- 13.00

Orvos:  Dr. Vajda Gábor

Szakdolgozók: Horváth Katalin körzeti szakápoló, Katorné Simán Éva diplomás ápoló

A tárgyi feltételek a Népegészségügyi  Hivatal által előírtaknak megfelelnek, a minimum 

feltételek feletti eszközök: 

-Hasi ultrahang készülék

-légzésfunkció- vizsgáló ( spirometer )

-boka- kar index mérő

- 24 órás vérnyomás monitor

- Holter- EKG, érdoppler készülék.

Az informatikai rendszer a jelenleg elérhető legkorszerűbbnek mondható,  X-Net medikai 

szoftver, 3 külön végponttal, nagy teljesítményű szerverrel, amellyel az EESZT szolgáltatásai 

teljes körben elérhetők.

A rendelő infrastrukturális állapota kitűnő, a betegek kényelmét várótermi TV készülék, 

ivóvíz- automata szolgálja.

A rendelő kettéválasztása után használaton kívül került, a váróhelyiségből külön bejárattal 

rendelkező helyiségből  magánberuházással tornaszoba került kialakításra, korszerű 

eszközökkel. Jelenleg magánszolgáltatásként, későbbiekben a csoportpraxis részeként, 

támogatással tervezett a múködése.



Elmúlt időszak legfontosabb változásai, problémái:

1. COVID- járvány: a több, mint két éve zajló, remélhetőleg lecsengőben lévő pandemia 

alaposan átírta a  háziorvoslás módszertanát, az orvos- beteg kontaktus jellegét. 

Járványügyi okból gyakoribb  lett az ún. telemedicinális ellátás, amelyet az 

egészségügyi kormányzat is preferált. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az 

általam működtetett rendelő ajtaja még a legkeményebb járvány ideje alatt sem volt 

zárva: a betegek a rendelési idő alatt, a járványügyi szabályok betartásával 

személyesen is megjelenhettek. Kb. 1 éve sikerült kialakítani a jelenleg is működő 

rendszert, azaz a légúti panaszokkal érkező ellátási ideje a rendelés utolsó fél órája. 

Ekkor kerül sor a COVID gyanús betegek tesztelésére is. A járvány kitörése óta kb 

1000 db. AG gyorstesztet végeztünk a rendelőben. A Gyenesdiási I. körzetben COVID 

oltást kapottak száma 1860. ( Ez több, mint a jelenleg bejelentkezett betegek száma )

A körzet átoltottsága jóval az országos átlag felett van. A tesztelést a rendelkezésre 

álló reagensek függvényében továbbra is folytatni kívánom.

2. „ 3 Generációval az egészségért„  pályázat: 2020 elején az általam vezetett 

praxisközösségi konzorcium támogatást kapott komplex népegészségügyi 

szűrővizsgálatokat, illetve egészséges életmódot,prevenciós szemléletet népszerüsitő

programok létrehozására, lebonyolítására, amit a pandemia sajnálatos módon 

megváltoztatott, a szürő és felvilágosító programok jó része az online térbe 

„költözött”. Ennek kapcsán került létrehozásra egy közösségi oldal,ahol a járvánnyal, 

és egyéb egészségmegőrzéssel kapcsolatos információkat próbáltam megosztani- 

több- kevesebb sikerrel. A Keszthelyi Városi Televízióban több alkalommal 

személyesen is lehetőségem nyílt az információk médiában történő közzétételére.

3. Praxisközösség: az egészségügyi kormányzat által támogatott, új típusú háziorvosi 

ellátás jegyében sikerült 4 kollégámmal együtt egy, a háziorvosok szoros 

együttműködését elősegítő, információk és tudásanyag megosztását lehetővé tevő 

együttműködést létrehozni. A praxisközösség lehetővé teszi a részt vevő orvosok 

szakvizsgáinak háziorvosi gyakorlatban történő hasznosítását, az összes praxis betegei

tekintetében. Lehetséges további egészségügyi személyzet ( gyógytornász, dietetikus,

szűrésszervező ) alkalmazása. Nagyobb teret nyit különböző pályázatokhoz, 

eszközbeszerzés, szakorvosi, illetve háziorvosi szűrések elvégzéséhez.

A valódi működés hamarosan, a járvány teljes lecsengésével indulhat. Vállalkozóvá 

válása esetén tervezzük dr. Tótok Mária gyermekorvos bevonását is.

4. Prevenciós rendelés: A hatályos rendelkezés értelmében a praxisközösségben 

működő háziorvosoknak külön prevenciós rendelési időt kell megjelölniük, a 

minimum rendelési idő felett. Ez az időszak a különböző szűrő jellegű vizsgálatok, 

valamint egyes speciális betegcsoportok ( pl. várandósok, daganatos betegek, fertőző

betegségre gyanúsak ) ellátási ideje. Eddig ezt az időt a COVID tesztek végzése tette 

ki, remélhetőleg a helyzet változni fog.



További elképzelések, tervek:

A rendelő műszaki állapota az elmúlt két évben az Önkormányzat segítségével, berendezése 

saját beruházással teljes mértékben megújult, a következő néhány évben számottevő 

fejlesztés nem szükséges, a külső állagmegóvási munkák kivételével. Műszerezettsége, 

informatikai ellátottsága átlag feletti. Humán erőforrás tekintetében Katorné Simán Éva 

diplomás ápoló került alkalmazásra márciustól, akinek feladata lesz  a napi munkán kívül a 

praxisközösségi tevékenység szervezése . A járvány elmúltával fog formálódni a háziorvoslás 

jövőbeni iránya, országosan, és helyi szinten is. Biztosnak látszik, hogy a prevenciós 

szemlélet, az online konzultációk , a közösségi média szerepe növekedni fog, és remélhetőleg

lehetővé válik különböző szakellátások háziorvosi rendelőben való elérése is.

Gyenesdiás, 2022.04.21.



Tájékoztató a Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestületének a gyenesdiási Kinizsi Sportkör

sporttevékenységéről
Tisztelt Képviselő Testület!

 A Kinizsi  Sportkörön belül  két  szakosztállyal  képviseltettük  magunkat:  labdarúgó-,  lovas
szakosztály

1. Labdarúgó szakosztály
Labdarúgó szakosztályunknál 8 labdarúgó csapat szerepel bajnokságokban, illetve tornákon.
U9-U11 Fejérvári Ferenc vezetésével, U7-U13, Hajba Géza edzővel, U16-U19, Fellner Gergő
vezetésével a felnőtt Megyei I.o .csapat Kocsis Norberttel,  és végül, de nem utolsó sorban
Megye I. o. Női csapat Deák Ádám edzővel. 
Az U7, U9-11-13 csapatainknál  nem történt  változás,  továbbra is Fejérvári  Ferenc,  illetve
Hajba Géza a tréner. Az U16 és az U19-es csapatunknál új edzővel csináltuk végig a bajnoki
évet. Fellner Gergő nagyszerű munkát végez. Ezeknél a korosztályoknál az előző években
jelentkező  folyamatos létszámproblémák megszűntek.
A Kinizsi Sportkör aktív sportolóinak létszáma jelenleg: 129 fő

Örvendetes  hogy,  az  utánpótlás  (U7,  9,  11,  13)  korosztályban  az  alapos  szakmai  munka
eredményeként  a  létszám folyamatosan emelkedett.  A tornákon mindig  az  első  háromban
benne vannak a csapataink. Az U korosztályokban túlnyomó részt a Kárpáthy János Általános
Iskola tanulói sportolnak. Elmondhatjuk, hogy az ifjúsági és női sportolóink zöme gyenesdiási
lakos. 

Bozsik program
A Bozsik programban folyamatosan szerepelnek sportolóink U-7 –től U-13 –as korosztályig
négy csapattal.  Ez éves szinten minden csapatot egybe véve közel 50 tornát jelent, melyre
néhány kivételével mindig utazni kell. A korosztályos csapataink jól szerepelnek, mindig az
első 3-ban végeznek. A kisebbek vonatkozásában nagyobb hangsúlyt helyeznek a mozgásra
és a sport szeretetére való nevelésre, mint az eredményekre.

Eredmények
A 2019/2020-as évben a Covid megjelenésekor a megyei I o. csapatunk az előkelő 3. helyen
állt, az előttünk lévő két csapat 1, illetve 2 ponttal előzött meg bennünket, de mi 1 meccsel
kevesebbet játszottunk. A pandémia legrosszabbkor jött  számunkra, ebben az évben szinte
biztos, hogy dobogón végeztünk volna, ha nem jön közbe a járvány. Sajnos a játékosainkat
nem tudtuk egyben tartani, sokan kimentek külföldre dolgozni, más csapatba igazoltak, vagy
egyéb elfoglaltság miatt abbahagyták a futballt. Ha a bajnokság végig ment volna, egészen
biztos, hogy Gyenesdiás labdarúgó történelmének a legjobb eredményét érhettük volna el.
A 2020/2021 évben az első csapatunk a Megyei I. osztályban szerepelt és a középmezőnyben,
a 8. helyen végzett.  Megálltuk helyünket,  komoly múlttal  rendelkező városi egyesületeket,
utasítottunk magunk mögé. 
A 2021/2022-es idényben jelenleg is a 8.helyen állunk, sajnos nagyon sok a sérült játékosunk,
illetve magánéleti elfoglaltság miatt többen abbahagyták a futballt.

A megyei I. osztályban 2021. év őszén az első csapatunk a 8. helyen állt, és áll jelenleg is
2022-ben. Ez az osztály jelentősen erősebb csapatokkal rendelkezik. A költségeink is jelentős



mértékben megnövekedtek,  magasabbak a bírói díjak,  a pályahitelesítés,  az edzői bérek, a
játékengedélyek,  az  igazolási,  az  átigazolási  díjak,  valamint  az  utaztatások.  A  TAO-t  a
lehetőségeinkhez  képest  megpróbáljuk  maximálisan  kihasználni  a  költségek  csökkentése
érdekében.  Az  U19  csapatunk  a  nagyszerű  5.  helyen  áll,  az  U16-os  csapatunk  kiváló
formában a 3. helyen van. A Női csapatunk 2021. a 3. helyen végzett, jelenleg a 1. helyen
vannak.  Szinte  biztos  hogy  az  első  két  hely  valamelyikén  végeznek.  A  csapatot  stabil
összetartó  tagok  alkotják,  folyamatosan  fejlődnek.  Nagyszerű  edzőjük-Deák  Ádám-a
Gyenesdiás  Nagyközség  Sportjáért  kitüntetést  is  megérdemelten  megkapta.  Kiváló
eredményeikért büszkék vagyunk rájuk.

TAO pályázatok
A TAO IV. pályázat segítségével elkészült az öltöző tetőterünk két vizes blokkal. A center
pályánk   az  automata  öntözőberendezéssel   és  az  új  gyepfelülettel  az  egyik  legjobbnak
mondható a környéken. Minden csapat aki hozzánk látogat, megelégedéssel beszél róla.

A TAO V. pályázat  keretein  belül  elkészült  a  lelátónk,  melyen kulturáltabb  körülmények
között  tudjuk  fogadni  a  hozzánk  látogatókat.  Elkészültek  az  MLSZ  szabvány  szerinti
kispadjaink,  valamint  beszereztünk  egy  automata  öntözőkocsit  és  az  elektronikus
jegyzőkönyvek kitöltéséhez szükséges laptopot is. 

A TAO VI. pályázatunk segítségével műfüves labdarúgó pályát tudtunk építeni, a szélessége
megfelelő, a hosszúsága viszont néhány méterrel elmarad a szabványtól. Ennek segítségével a
téli  felkészülésünk jelentősen hatékonyabb volt.  Tudtuk kímélni  a füves pályáinkat,  mikor
ezen edzettek csapataink. Nagyon szükséges volna rá egy világítás ugyanis hétköznapokon a
téli  korai  sötétedés  miatt  világítás  nélkül  nem tudjuk használni.  Nagy segítséget  jelentett,
hogy Bozsik tornáinkon is tudtuk használni a pályát, vizes, sáros idő esetén is alkalmasabb
volt ezen a tornákat rendezni, nem lettek vizesek sárosak a gyerekeink. 

A TAO VII-VIII. pályázat segítségével szeretnénk megoldani a villany világítást a műfüves
pályán, így hétköznap is tudnának edzeni a csapataink, kímélve ezáltal a füves pályáinkat.
Egy ilyen műfüves pályát nagyrészt a téli időszakban használják a csapatok, de mivel rövidek
a nappalok, ezért elengedhetetlen egy korszerű villany világítás kiépítése. Ez a pályázatunkba
be is  lett  építve.  A center  füves  pályánk öntözőrendszere  sajnos  nem tud  elegendő  vizet
biztosítani, ezért egy új kút fúrással szeretnénk megoldani, ezt most fogadta el a szövetség.
Szintén  nyertes  pályázatunk  van  a  Sportpark  keleti  részének  kulturált  bekerítésére.  Az
ezekhez szükséges TAO begyűjtése folyamatban van.

Sportpályák és környezetük
A futópályát, sportpályákat naponta mintegy 50-100 ember veszi igénybe. A karbantartást és
az  értékeink  megvédését  nagyban  nehezíti,  hogy  nincs  bekerítve  a  sportparkunk,  de
szerencsére az itt sportolókkal sikerült jó kapcsolatot kialakítani, és kértük őket az alapvető
szabályok betartására. (ne szemeljenek, a center füvespályát ne használják stb.) Egyesületünk
Hévízen kívül a Bozsik Program keretein belül egyedüliként kapott jogot torna szervezésre a
saját pályáján. 
A labdarúgó szakosztály köszöni ezúton is az Önkormányzat eddigi és jövőbeni támogatását.



Lovas szakosztály
A lovas szakosztályunk két  szakágban versenyeznek/versenyeztetnek,  a díjugratásban és a
távlovaglásban.  Finta  Géza  vezetésével  nagyszerű  évet  tudhatnak  maguk  mögött.  Több
országos, regionális versenyről éremmel tértek haza. Kókai Bálint, tanítványa, sorra nyeri a
rangos versenyeket.  Kiváló  teljesítményével  az  ország több pontjára  eljuttatja,  és  öregbíti
Gyenesdiás jó  hírnevét.
A lovas szakosztály köszöni ezúton is az Önkormányzat eddigi és jövőbeni támogatását. 

2. Támogatók
A labdarúgó szakosztály minden évben megrendezi az immár hagyományossá vált Sport-bált,
amely idén már a XV. volt mintegy 98 fő részvételével. A bál bevételének jelentős részét az
egyesület működésére és utánpótlás nevelésre tudtuk fordítani. Az egyesület munkáját több
helyi lakos segíti. Az egyesület munkáját segítő szurkolói kör a sportolók utaztatásában nyújt
segítséget,  alkalmanként egy-egy közös, kötetlen étkezést szervez a sportolók és a szurkolók
részére.
2022.  évben  akárcsak  az  előző  években  is  továbbra  is  próbálunk  támogatókat  keresni
csapataink mellé.

Szeretnénk megköszönni a Képviselő testület segítségét, amelyet a sportegyesület számára ez
idáig is biztosított. Célunk, hogy minél több gyenesdiási fiatalt tudjunk sportolásra csábítani,
hogy öregbítsék a Kinizsi SK és Gyenesdiás hírnevét.

Gyenesdiás, 2022. április 19.

Köszönettel és Tisztelettel:

Mosdósi Attila s.k.
    elnök



1. melléklet

Pénzügyi beszámoló Kinizsi Sk. 2021. évi

Bevételek 
Önkormányzati támogatás                                  2.000.000 Ft
Jegybevétel                                        85.500 Ft
(Átigazolási díj, bérleti díjak, büfé bevétel,  bev., sportbál bev.)
                                                                                                                                            
415.280 Ft
TAO támogatás, utánpótlás nevelés                                   8.550.531 Ft
Összesen:                                    11.051.311 Ft

Kiadások
Anyag, és anyag jellegű költségek:
Vízdíj                                       414.202 Ft
Villamos energia                                       429.612 Ft
Gázenergia                                       372.111 Ft
Üzemanyag (fűnyíró, fűkasza)                                       395.910 Ft
Tisztítószerek, irodaszerek                                       125.456 Ft
Könyvelési díj                                       120.000 Ft
Sportorvosi díj                                       255.000 Ft
TAO beszerzés up.                                    2.183.378 Ft
(sporteszköz, sportfelszerelés, szem.szállítás, pályabérlet, edzői díjak)
TAO önrész up.                                       902.355 Ft
Egyéb költségek ( étel-ital fogyasztás, üdítő, ásványvíz)                                       317.338 Ft

Versenyeztetési költségek:                                       305.210 Ft
(Nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítési díj, bírói díj, versenyengedély díja, átigazolási díj)

Személyi jellegű ráfordítások
U9-11 900.000 Ft
U7-13 900.000 Ft
U16-19                                         1.210.000 Ft
Női 450.000 Ft
Megye I.                                      1.320.000 Ft
Összesen                                    4.780.000 Ft
TAO támogatás edzői bérre: -1.750.445 Ft
Edzői díjak összesen:              3.029.555 Ft
 

Karbantartói, szertárosi díj: 1.200.000 Ft

Gyúró díjazása:                                                                     98.000 Ft
Utazási, utaztatási, kiküldetési díj:     919.900 Ft
Kiadások összesen: 11.068.027 Ft



Bevétel:       11.051.311 Ft
Kiadás:                          11.068.027 Ft  

Pénzforgalmi eredmény: - 16.716 Ft

Gyenesdiás, 2022.04.19.

Mosdósi Attila
Kinizsi Sk. 
elnök



     Gyenesdiás

                                                    BESZÁMOLÓ 

AZ NYBRSE  Gyenesdiás   2020-21-ES VERSENYIDŐSZAK

A 7-10 éves kezdő játékosokat  Ács Alexandra edzette, ennek a csoportnak a célja a labdás
ügyességfejlesztés,  az alapmozgások megtanítása volt.  Ebben az időszakban sajnos a járvány
szabályozása miatt  nagyon nehéz volt  új  tagok,  gyerekek bevonása az egyesület  munkájába,
hiszen az iskolák nem engedtek be minket, hogy népszerűsítsük a röplabda sportágat. Ezen felül
a kisgyermekeket a szülők se szívesen engedték új közösségbe,  így jellemzően inkább kicsit
nagyobb 11-12-13 éves korosztály volt, akik kezdőként jelentek meg edzéseinken. 

A magasabb életkorú kezdő játékosok és a Mini korosztály  Bődiné Ertl Blanka irányítása
alatt dolgozott. Egyesületünk Manó és Supermini csapata  tavaly sajnos nem tudott versenyezni,
mert nem indult a Volley 2020 program a Covid-19 járványhelyzet miatt. Mini játékosaink  az
Országos Mini Bajnokság II. osztályában képviselhették az egyesületet, ahol 5 versenyen való
részvétellel a 16. helyezést érték el 42 csapatból. 

Az U15-ös korosztály edzője Ambrus Ádám volt. Ennek a gyermek csapatnak a fejlődésében
sajnos nagyon beleszólt a járvány már az előző versenyidőszakban is, a 6-os játékra való átállás
ezért nem valósulhatott meg időben. Így a versenyidőszak alapszakaszában az U17-es csapatból
játszottak vissza a gyerek korosztályú játékosok. AZ U15-ös csapatunk a csoportjukban sajnos
csak  a  2.  helyezést  ért  el,  csupán  csak  egy szett  hátránnyal,  így  nem tudtunk  feljutni  a  II.
osztályba. A Középszakaszban már az „utánpótlás” csapat folytatta a versenyzést, hiszen nekik is
szükséges volt megszerezni a versenyrutint. Végül 12 csapatból a 7. helyen végeztek.

Hosszú  idő  után  először  U17-es  korosztályban  is  tudtunk  indítani  csapatot.  Ráadásul  a
megváltozott TAO rendszer miatt, utánuk nem is kaptunk támogatást így az ő versenyeztetésüket
is a meglévő szűkős keretből kellett megoldani. Legnehezebb dolga nekik volt,  hiszen sokan
közülük  még  gyermek  korosztályúak  voltak,  így  2  bajnokságban  is  helyt  kellett  állniuk.  A
gyerekek annak ellenére, hogy a járványhelyzet és sérülések miatt szinte az egész évet hiányos
csapattal játszották végig, hatalmas sikert értek el. Az alapszakaszban megszerezve az 1. helyett
a csoportban, bejutottak az osztályozóba, ahol elképesztő lelkes játékkal minden mérkőzésüket
megnyertek.  Így  a  Középszakaszt  már  a  II.  osztályban  folytathatták.  Ebben  a  12  csapatos
csoportban bár már sokkal nehezebb mérkőzéseken és 2 kezdőjátékos hiányával, de csapatunk
nagyon  szépen  megállta  a  helyét.  Végül  mindent  beleadva  a  helyosztón  mindhárom
mérkőzésüket  megnyerve megszerezték  a  8.  helyezést.    A csapat  edzője  Juhász Mónika
(vezető edző) és Ambrus Ádám volt.
A Veszprém megyei Bajnokság nem indult el a koronavírus miatt. 
Tavaly törekedtünk arra is, hogy Gyenesdiás nevét visszahelyezzük a strandröplabda versenyek
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térképére, amely törekvésünk sikerrel járt. A strandröplabda pályákra vásároltunk homokot és új
labdafogó hálót  tettünk fel,  hogy megfelelő helyszínt  tudjunk biztosítani a versenyekhez.  Az
MKB-Pannónia  Strandröplabda  Országos  Bajnokság  második  fordulóját  Gyenesdiáson
bonyolítottuk és egy 4*-os, kiemelt felnőtt és utánpótlásversenyt is rendeztünk.

2021 szeptemberétől szintén 3 csapatunk indult az országos bajnokságon (U13, U15, U17), bár a
versenyzésünket  -  főleg  a  nagyoknál  -  a  Covid-19  és  egyéb  sérülések,  betegségek  nagyban
nehezítették.

Pályázat

A  Magyar  Falu  Program  Falusi  Civil  Alap  keretében  „civil  közösségi  tevékenységek  és
feltételeinek támogatása” (2022.) című pályázatra „Gyenesdiás Strandröplabda pályák felújítása,
korszerűsítése, zárt szendvicspaneles rendszer építése, eszközök cseréje, korszerűsítése.” címmel
az Önkormányzattal  közösen adtunk be egy pályázatot,  melynek elbírálása  még folyamatban
van.

Terveink:

2022  március  közepétől  már  az  edzéseket  a  gyenesdiási  Kárpáti  János  Általános  Iskola  új
tornacsarnokában  tartjuk,  így  szeptembertől  szeretnénk  minősíttetni  ezt  a  termet  és  a
versenyeinket  is  itt  megrendezni.  Az  edzések  mellett  pedig  délutáni  sportkörökön  kívánjuk
népszerűsíteni a röplabda sportágat, ahonnan egyenes út vezetne az egyesületi versenysportban
való  részvételhez.  Az új  tornacsarnok  átadása  reményeink  szerint  nagyban  fogja  növelni  az
egyesület  tagjainak  számát,  mert  a  helyben  tartott  edzések  nagy  könnyebbséget  fognak  a
szülőknek jelenteni, továbbá kiváló lehetőséget nyújt nemcsak az iskolai testnevelésre hanem a
minőségi  versenysportra  is!  Kiváló  feltételeket  biztosít  a  zavartalan  felkészülésre  és  komoly
versenyek megrendezésére, Gyenesdiás hírnevének öregbítésére!

Idén  nyáron  ismét  Gyenesdiáson  kerül  megrendezésre  az  MKB  Pannónia  Országos
Strandröplabda verseny 3. fordulója, és tervben van a Gyenesdiás Open 4*-os verseny rendezése
is.

                          

                        AZ NYBRSE  Gyenesdiás      Beszámoló Pénzügyi Rész Összefoglaló  

Egyesületünk  tavaly  nyáron  közel  150  óra  társadalmi  munkában  a  játékosaink  szüleinek
segítségével felújította a strandröplabda pályákat. Új labdafogó hálót tettünk fel, az oszlopok



újra  lettek betonozva.  A pálya  ekézését,  boronálását  és gazolását  is  mi  végeztük és  ismét
hozattunk homokot a pályákra. A pályára költött összeg 1,5 millió Ft volt, melyből 600 000 Ft
volt az 
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önkormányzati  támogatás,  a  többit  saját  keretből  történt.  Az  előző  versenyidőszak  TAO
támogatása  13  millió  FT  volt,  melyet  utazási,  nevezési  költségekre,  bérekre,  táborokra,  a
játékosok  étkeztetésére  és  sportszerekre  költöttük.  A leigazolt  taglétszám 66 fő  +  a  kezdő
korosztály változólétszámmal kb 20 fő.

Gyenesdiás, 2022. április 19.

Tisztelettel:                     Szeredai Jenő
   NYBRSE elnök







GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97. 
 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/171-71-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022 április 26-án tartandó
soros ülésére Lambert Iván Istvánné Gyenesdiás 1455/1 hrsz ingatlan leadás tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyenesdiás 1455 hrsz hrsz-ú ingatlan Gigler Ferenc és Gigler Ferencné 8360 Keszthely
Lovassy u. 3/B II/11. sz. alatti lakosok tulajdonát képezik. 

A terület esetében a szabályozási terv szerinti 109 m2 nagyságú útrészt (tervezett 1455/1 hrsz)
a  tervezett  telekalakítások  során  az  önkormányzat  javára  térítésmentesen  felajánlják  a
tulajdonosok, illetve a leendő tulajdonos (Lambert Iván Istvánné 8315 Gyenesdiás Madách u.
7.). (1. melléklete a kérelem)

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a kialakításra vonatkozó vázrajzot, szabályozási 
terv kivonatot, illetve a tulajdoni lapot.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Gigler  Ferenc,  és  Gigler
Ferencné 8360 Keszthely Lovassy u. 3/B II/11 szám alatti lakosok kérelmét támogatja,
hozzájárul  a  Gyenesdiás,  1455  hrsz-ú  ingatlan  2/467/2022.  számú  változási  vázrajz
szerinti telekhatárrendezéséhez. 

2. A képviselő-testület  a kialakult  1455/1 hrsz-ú, 109 m2 ingatlan területet  a tulajdonába
fogadja, annak művelési ágát kivett, közút művelési ágra változtatja. 

3. A képviselő-testület a 2/467/2022. számú változási vázrajz szerinti telekhatárrendezéshez
szükséges  tulajdonjogcseréhez  hozzájárul,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges
okirat aláírására.

Határidő: tulajdonos értesítésére 8 nap.
Felelős: Nánássy Árpád vezető főtanácsos

Gyenesdiás, 2022. április 11.

   Gál Lajos sk.
  polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu












GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/171-72/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 26-án tartandó
rendkívüli ülésére az ipaterületen lévő önkormányzati ingatlan értékesítésének pályázati
eljárása tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő  1889/45
hrsz-ú ingatlan értékesítésére a 28/2022.  (III. 07.) számú képviselő-testületi határozatával nyílt
pályázati eljárás kiírásáról döntött.

A pályázati eljárásra 1 db pályázat érkezett:
- Total-Gép Kft. (Gyenesdiás), felajánlott vételár: 75.793.700,-Ft + Áfa.

A pályázati felhívás tartalma szerinti nyilatkozatát, melyben kértük pontosítani az ingatlan
további hasznosításának tervét (tervez-e épületet építeni az adott területre,
annak ideje, telephely működésének kezdete) hiánypótlási felszólítás követően sem küldte
meg, így pályázata érvénytelen.

Fentiek alapján a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítását javaslom.

A pályázó  a  felhívás  szerinti  1.000.000,-Ft  összegű  pályázati  biztosítékot  befizette,  mely
összeg részére visszautalásra került.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő
1889/45 hrsz-ú ingatlan eladására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a befizetett pályázati biztosíték pályázó részére történő
visszautalásáról gondoskodjon.

határidő: a pályázati biztosíték visszautalására 8 nap
Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2022. április 25.

 Gál Lajos
           polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu












GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/171-73-1/2022.
 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 26-án tartandó
ülésére a 2022.évi költségvetésben nem tervezett kiadás jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  József  Attila  Művelődési  Ház  (a  továbbiakban  JAMK)  mindkét  fél  javát  szolgáló
együttműködést tart fenn a környék legmodernebb filmszínházával (a továbbiakban Mozi).
Számtalan közös rendezvényük volt már, és lesz is a közeljövőben, melyek egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek. 

A Mozi a közelmúltban egy 24 nm-es (6x4 méter felületű) LED-fal vásárlását kezdeményezte.
A  Mozi  bruttó  3,5  millió  Ft  támogatást  kér  az  eszköz  megvásárlásához,  telepítéséhez,
működési fenntartásához (az eszköz ára közel nettó 8 millió Ft). Ezért az összegért vállalja a
Mozi, hogy 300 fős nagytermét évi 8 alkalommal, azaz a 3 év alatt összesen 24 alkalommal a
JAMK  nagyobb  szabású  rendezvényei  számára  helyszínként  díjmentesen  rendelkezésre
bocsátja. Jelenleg a kedvezményes terembérleti díj 200.000 Ft/alkalom.

Tisztelt Képviselő-testület!

Amennyiben a képviselő-testület engedélyezi, úgy önkormányzati támogatásként lehetséges a
megállapított  összeggel a LED fal létesítéséhez hozzájárulni,  egyidejűleg egy háromoldalú
együttműködési  megállapodásban  szükséges  megállapítani  azokat  a  garanciákat,  amely  a
mozi  és  művelődési  ház  együttműködését,  azok  garanciáit  biztosítják  (üzemeltetés
kötelezettsége, elszámolás a támogatásról, terembiztosítás stb.).

Határozati javaslat:
1. Gyenesdiási  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  támogatja  a Ligetplex

Cinema Mozit üzemeltető LED-fal vásárlását, a támogatás összege 3,5 millió Ft. 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre a támogatási megállapodás

tervezetét,  illetve  az  üzemeltetéshez  kapcsolódó  együttműködési  megállapodás
tervezetét jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2022. április 22.

Gál Lajos
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József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
8315 – Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  

Tel: 83/314-507, E- mail:gyenesdiaskultura@gmail.hu 

Gyenesdiás Nagyközség Képviselő-testülete
Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97.
8315

Tárgy: Testületi előterjesztés a Ligetplex Cinema LED-falának és mozitermének 
használatára vonatkozó megállapodás támogatásának ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretném támogatásukat és jóváhagyásukat kérni az alább részletezendő – tervezett – megállapodás
forrásait érintő költségvetési módosítás tárgyában.

Abban talán maximálisan egyetértünk, hogy a településünkön működő kéttermes mozi, a Ligetplex
Cinema  megnyitásával  Gyenesdiás  minden  szinten  csak  nyert.  Egy  nagyjából  40  ezer  fős
vonzáskörzetű  régió  filmes kultúráját,  közösségi  életét,  szórakoztatását  szolgálja  amellett,  hogy a
térség turisztikai  vonzerejét is jelentősen növeli.  Intézményünk, a József Attila Művelődési  Ház (a
továbbiakban JAMK) – azóta, hogy szerény személyem vette át a vezetését – gyümölcsöző, mindkét
fél javát szolgáló együttműködést tart fenn a környék legmodernebb filmszínházával (a továbbiakban
Mozi). Számtalan közös rendezvényünk volt már, és lesz is a közeljövőben, és ezek egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek. 

Az alábbiakban vázolnám a JAMK és a Mozi további lehetséges közös együttműködésének tervét,
melyhez a Tisztelt Képviselő-testület szíves támogatását szeretném kérni.
A Mozi  a  közelmúltban egy 24 nm-es (6x4 méter felületű)  LED-fal  vásárlását  kezdeményezte.  Az
eszközt  a  Liget  Plaza  Kereskedők útjára  néző  falára  tervezik  szerelni  (a  pontos  helye  már ki  van
jelölve). A LED-fal – technikai paramétereinek és méretének köszönhetően – képes arra, hogy az utca
túloldalán  is,  mindenféle  fényviszonyok  közepette,  éjjel-nappal  jól  olvasható,  jól  látható  módon
hirdessen programokat, eseményeket, kezdeményezéseket. A tervezett együttműködés keretében 3
év (36 hónap) időtartamra a Mozi a JAMK és természetesen az Önkormányzat számára korlátlanul
biztosítaná, hogy hirdetendő információit, rendezvények plakátjait, híreit, közösségi, kulturális és civil
kezdeményezéseket megjelenítsünk ezen a felületen, ezzel páratlanul nagy publicitást kaphatnánk. A
szolgáltatás  fejében  a  Mozi  bruttó  3,5  millió  Ft támogatást  kér  az  eszköz  megvásárlásához,
telepítéséhez, működési fenntartásához. Ezért az összegért ráadásul azt is vállalja a Mozi, hogy 300
fős nagytermét évi 8 alkalommal, azaz a 3 év alatt összesen 24 alkalommal a JAMK nagyobb szabású
rendezvényei számára helyszínként díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
Ez utóbb különösen nagy segítség intézményünk számunkra, ugyanis – mint tudjuk a Községháza
nagyteremének befogadóképessége legfeljebb 110-120 fő.

Fenti összeg, a bruttó 3,5 millió Ft nem áll a JAMK rendelkezésére a költségvetésben, hiszen ez egy be
nem tervezett tétel. Kérem ezért a Tisztelt Testületet, hogy a JAMK költségvetését ezzel az összeggel
bővítve  módosítani  szíveskedjenek!  Kérem  fentiekkel  kapcsolatban  a  Tisztelt  Képviselő-testület
támogató, pozitív döntését, hozzájárulását.

Kelt: Gyenesdiás, 2022. április 22.
Köszönettel:

…………………………………………
Szabó Zsolt Szilveszter, igazgató

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Tel.: +36301349105

E-mail: gyenesdiaskultura@gmail.com
8315 – Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/171-74/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 26-án tartandó
ülésére a  „A Festetics  örökség  bemutatását  és  hálózatba  kapcsolását  célzó  termék-és
infrastruktúrafejlesztés  I  ütem”  című  GINOP-7.1.9-17-2018-00015  azonosítószámú
projekthez kapcsolódó Gyenesdiás Iparosok útja és Malom utca aszfaltozási munkálatai
megnevezésű közbeszerzési feladatok ellátásának beszerzési eljárása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata részéről  a  „A Festetics  örökség bemutatását és
hálózatba kapcsolását célzó termék-és infrastruktúrafejlesztés  I ütem” című GINOP-
7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Gyenesdiás Iparosok útja és
Malom  utca  aszfaltozási  munkálatai  megnevezésű  közbeszerzési  feladatok  ellátása
tárgyában a 2022. 04. 11-én kiküldött ajánlattételi felhívásra 3 db árajánlat került benyújtásra
az alábbiak szerint: 

Szervezet neve, címe Nettó
ajánlattételi

ár

Áfa összege Bruttó ajánlattételi ár

Rudnay Balázs ev. (7635 
Pécs, Középdeindoli út 41.)

1 352 000
Ft

AM 1 352 000 Ft

BIOMED 2000 Bt. (4002 
Debrecen, Dohnykert u. 4.)

1 300 000
Ft

AM 1 300 000 Ft

ALD Projekt Kft. (8313 
Balatongyörök, Kilátó u. 2.)

1 274 000
Ft

AM 1 274 000 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  alábbi  határozati  javaslattal  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  ajánlattételét
elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:
1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „A Festetics  örökség

bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék-és infrastruktúrafejlesztés I
ütem” című GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó
Gyenesdiás Iparosok útja és Malom utca aszfaltozási munkálatai megnevezésű
közbeszerzési feladatok ellátása tárgyában kiírt beszerzési eljárás eredményeképpen
a  legkedvezőbb  árajánlatot  adó  ALD  Projekt  Kft-t  hirdeti  ki  nyertesnek.  A
közbeszerzési  feladatok ellátásának költségére a fent nevezett  projekt  költségvetése
nyújt fedezetet. 

2. A képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert  a nyertes  Ajánlattevővel  történő
szerződéskötésre. 
Határidő: ajánlattevők értesítésére 8 nap

szerződés megkötésére 15 nap
Felelős: Gál Lajos polgármester,

Baloghné Cserép Andrea pályázati referens

Gyenesdiás, 2022. 04. 19.    Gál Lajos
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