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Ganna
Község Képviselő-testületének
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényre (továbbiakban
Gyvt.), illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt
(továbbiakban Sztv.) módosító, az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015.évi CXXXIII. törvényre hivatkozva teszünk eleget beszámolási
kötelezettségünknek a 2017. évben végzett munkánkról, illetve az abban történt változásokról Ganna
község vonatkozásában.
A beszámolót érintő időszakban a társulás 43 településén a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának 9 családsegítő munkatársa látta el
a szociális és gyermekvédelmi alapfeladatok közül a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást.
A lakosság a szolgálat tevékenységéről, a családsegítő személyéről, az ügyfél fogadások időpontjáról,
a szolgáltatás igénybevételének módjáról a település hirdetőtáblájáról, weblapjáról tájékozódhat.
Központi irodaházunkban, a hét öt napján, ügyfél fogadási időben, Pápa, Csáky L. u. 12. szám alatt
a családsegítők telefonon és személyesen is rendelkezésére állnak az arra rászoruló a személyeknek.
A család- és gyermekjóléti szolgálat munkája során irányadó szabályzatok:
- 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról;
- 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) a szociális igazgatósáról és szociális ellátásokról;
- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló;
- 149/1997.( IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról
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- 15/1998. (IV.30) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- I/ 2000. (I.7) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről;
- 235/1997.(XII.17.) Korm. rendelet, a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok,
a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról.
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladata, célja
A család- és gyermekjóléti szolgálat a család, valamint a gyermekek védelmét, egészséges testi és
lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az
olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, szenvedélybetegségek, mentális
betegségek), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre.
A szolgálat feladata a település teljes lakossága részére személyes gondoskodást nyújtó alapellátás
biztosítása /családgondozás, családlátogatás, tájékoztatás, felvilágosítás, információnyújtás,
tanácsadás, családkonzultációs lehetőségek, segítő beszélgetés, kérelmek, beadványok segítése,
adományok közvetítése/.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk észlelő- és jelzőrendszeri tevékenysége
A településen, család- és gyermekjóléti szolgálatunk, a 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 17. §-a és a 1993. évi III. törvény Továbbiakban: Sztv.) 64.§ (2) bekezdése
szerint, gyermekek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszert
(a továbbiakban: jelzőrendszer) működtet. A jelzőrendszer működtetésének célja, a problémák,
veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek időben történő észlelése, felismerése és jelzése, folyamatos
együttműködés és információáramlás biztosítása az egyének és családok problémáinak megoldása, a
krízishelyzet következményeinek enyhítése érdekében.
Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma korcsoport szerinti megoszlásban Ganna
település vonatkozásában
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Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival a település családsegítője folyamatos kapcsolatot tartott fenn.
A helyben keletkezett problémáktól függően, valamint preventív céllal heti, kétheti rendszerességgel
kereste fel az oktatási és nevelési intézmények pedagógusait, egészségügyi szolgáltatók dolgozóit,
illetve a Gyvt.17.§-ban rögzített jelzőrendszeri tagokat.
A következő táblázat azt mutatja, hogy a jelzőrendszer tagjai mely problémák vonatkozásában éltek
jelzési kötelezettségükkel. A táblázat a hozott problémák halmozott adatit tartalmazza, minden olyan
probléma megjelenik, amelyik az ügyfelekkel való munka során feltárásra került.
Az ügyfelek által hozott probléma típusa
Családi- kapcsolati konfliktus
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Az adatokból jól kivehető, hogy a szolgálat ügyfelei körében a családi-kapcsolati konfliktus és a
családon belüli bántalmazás problémák fordultak elő. Legtöbb esetben elsődleges problémaként is
ezek kerültek meghatározásra az első találkozások alkalmával. A gyermekkorúaknál több esetben
tapasztaljuk, hogy iskolai vagy családi konfliktusokat nehezen tudják feldolgozni lelkileg, nem
rendelkeznek olyan problémamegoldó stratégiával, melyek alkalmas lennének a konfliktusok
megoldására. Ezen esetek egy részében szükség volt a gyermekekkel alapellátás keretében
foglalkozni, másik részében elegendő volt a szülőket nevelési tanácsokkal ellátni. Általánosságban
elmondható, hogy az esetek túlnyomó többségében a szülők helytelenül viszonyulnak gyermekeik
viselkedési problémáihoz, nem rendelkeznek olyan eszközrendszerrel, amellyel hatékonyan tudnák
kezelni ezen problémákat. Gyermekek esetében nem tártunk fel olyan problémát, amely szülői és
fizikai elhanyagolásra utal, nem tapasztaltunk, oktatási- nevelési elhanyagolást sem. Magatartásteljesítmény zavart összesen 1 kiskorú esetében regisztráltunk, e gyermektanulási zavarhoz
kapcsolódóan szakértői véleménnyel rendelkezik, a közoktatási intézmény is jelezte a problémát, és
kérte segítségünket annak feltérképezésében. Elmondható továbbá az is, hogy e gyermek
beilleszkedési zavarral is küzd, mivel tanulási problémáik és magatartási zavaraik miatt sokszor
kerülnek konfliktusos helyzetbe kortársaikkal, tanáraikkal. Családi kapcsolati konfliktussal1 esetben
fordultak hozzánk. Családon belüli bántalmazás problémával összesen 1 család fordult hozzánk.
Szolgálatunk elsődleges szakmai feladata és célja, hogy a szociális és gyermekvédelmi segítséget,
vagy támogatást igénylő személyek, családok és gyermekek helyzetének pozitív irányú változtatása
érdekében létrejövő jelzőrendszer szereplőivel érdemi és hatékony együttműködést tudjunk
kialakítani. A közös munka során a segítő szakemberek feladatvállalása a megfogalmazott probléma
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érdekében jön létre, és kölcsönösségen alapuló feladatmegosztást jelent. A szakmai együttműködés a
jelzőrendszer eredményes együttműködésének elengedhetetlen feltétele. Fontos, hogy tagjai tisztában
legyenek saját felelősségükkel, kompetencia határaikkal, és ezek figyelembevételével végezzék
munkájukat.
A Gyvt. 17.§ (5) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjaival
esetmegbeszélést tart, tevékenységük összehangolása érdekében. Az esetmegbeszélés történhet
esetkonferencia, illetve szakmaközi megbeszélés keretében.
Az esetkonferencia, egy adott család ügyében tartott megbeszélés, amely a család és a családdal
foglalkozó szakemberek bevonásával történik.
Ganna településen nem került sor esetkonferencia összehívására.
A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjai között évente legalább hat alkalommal
szükséges szakmaközi megbeszélést szervezni. Ennek keretében szerveztük meg az éves szakmai
tanácskozást 2017. február 23-án.
Ganna település jelzőrendszeri tagjai számára az elmúlt évben megtartott szakmaközi megbeszélések
témái a következők voltak:


UNICEF- ÉBRESZTŐ óra – gyermeki jogokról



A jelzőrendszeri munka áttekintése



Az internet veszélyei és káros hatásai a gyermekekre



A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek
bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek
és módszertan



Kiskorú és szociális válsághelyzetben lévő anyák, előforduló hatósági intézkedések.



A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének –és működtetésének,
szabályainak, folyamatainak áttekintése. Teendők bántalmazás és elhanyagolás észlelésekor.

A Pápai Rendőr kapitányság kezdeményezésére 3 éve megalakult és az óta aktívan működik a
Közbiztonsági Egyeztető Fórumon belül, a Gyermek és Ifjúságvédelmi Munkacsoport, melynek
szolgálatunk is tagja. A csoport azzal a céllal jött létre, hogy feltérképezze azokat az igényeket és
problémákat, amely a gyermek- és ifjú korosztályt érinti. A munkacsoport 2017. évben is aktívan
tevékenykedett, havi rendszerességgel értekezletet tartott, melynek munkáját a járási gyámügyi- és
igazságügyi osztályvezető koordinálta. A megbeszélések során a tagok megvitatták a Pápai Járásban
előforduló problémákat az eredményesebb esetmegoldások reményében. A munkacsoport
célkitűzéseihez kapcsolódóan a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője, a rendőrség
munkatársaival és a járási gyámhivatal vezetőjével közös ellenőrzéseket végzett negyedévente a járás
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területén, a késő esti, éjszakai órákban. Az ellenőrzések- a fiatalok alkoholfogyasztásának
visszaszorítására, a pápai, valamint vidéki szórakozóhelyeken és közterületen tartózkodó 18 év alatti
fiatalkorúak ellenőrzésére, a gyermeküket magukra hagyó szülők feltérképezésére, illetve azon
családok felkeresésére irányult, ahol hatósági eljárás indult hozzátartozók közötti erőszak, vagy
gyermekbántalmazás miatt.
Ganna. településen a 2017. évben nem került sor ellenőrzésre.
Család- és Gyermekjóléti szolgálatunk által biztosított szociális segítő munka folyamata
A jelzőrendszer tagjai, saját szakmai működésük során, amennyiben tudomást szereznek egy gyermek
veszélyeztetettségéről, vagy egy család, egyén problémájáról, felmérik a rendelkezésükre álló
szakmai eszköztárat, egyéni képességeiket és készségeiket, és saját kompetencia határaikat és
kísérletet tesznek a probléma megoldására. Amennyiben saját eszközeik nem alkalmasak a probléma
megoldására vagy nem lehet egyértelműen megítélni, hogy a felmerülő probléma veszélyezteti-e a
gyermeket, egyént, családot, akkor szükséges jelzéssel élniük a család- és gyermekjóléti szolgálat
felé. A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője, szükségletfelmérés alapján dönti el, hogy a
jelzett probléma a szociális segítő munka keretében kezelhető-e vagy a segítés más formáit kell
igénybe venni. Amennyiben a szolgáltatást igénylő problémája a szociális segítőmunka keretében
kezelhető és a segítségre szoruló személy a feltárt probléma megoldásában együttműködő,
megállapodást köt a családsegítővel, aláírásával írásban is kifejezi szándékát. Ezt követően kerül sor
a cselekvési terv összeállítására, rövid és hosszú távú célok meghatározására, határidő
megállapításával, amely mentén történik a probléma megoldása. A gyermekjóléti alapellátásnak
hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a
családsegítő személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával valósítja meg.
A szociális segítés során a családsegítő segítséget nyújt, elősegíti a problémák tisztázását, a családban
jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, segíti a családokat egységük megőrzésében. Támogatja
a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, segíti a szülőt gyermeke gondozásában.
Egyik legfőbb célunk, hogy a gyermekek, illetve családok, egyének problémáit a jelzőrendszer
tagjaival közösen oldjuk meg.
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Ganna település vonatkozásában a 2017.évben a szolgálatnál megjelent személyek száma nem és
korcsoport szerint.
A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatását igénybe vevők száma nem és életkor szerint
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A táblázat adatai alapján 2017. évben a családsegítést igénybe vevő ügyfelek nagyobb része az aktív
korúakból került ki. A nemek szerinti megoszlást figyelve a egyensúly érezhető.
Alapellátás keretében gondozzuk azokat a gyermekeket, családokat, akiknél nincs szükség hatósági
intézkedésre, de a gyermekek veszélyeztetettsége felmerült. A családok önkéntesen, vagy a
jelzőrendszer által érkezett jelzés alapján kerülnek kapcsolatba a szolgálattal.
A 2017.évben 2 család került a szolgálat ellátásába, amelyből 2 gyermek érintett.
2
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2016 év

1

2017 év

0,5
0
családszám

gyermekszám

A diagramból kitűnik, hogy a 2016. évhez képest nőtt a gondozott családok száma.
A törvényi változások értelmében azon igénybe vevők, akik esetében problémájuk nem igényel havi
háromszori találkozást, egyszeri alkalommal történő tájékoztatással vették igénybe szolgálatunk
segítségnyújtását. Az első interjú kapcsán tett intézkedéssel, a szükségletfelmérést követően a
problémára azonnali megoldás született.
Tanácsadásban részesültek azon személyek, akik többszöri segítségnyújtást vettek igénybe, azonban
együttműködési megállapodás kötése nem vált szükségessé esetükben.
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A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közé tartozik a Gyvt. 39.§ (2) c bekezdése alapján a szociális
válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint az
anyaotthoni ellátáshoz való hozzájutás szervezése. Amennyiben a várandós anya nem vállalja
születendő gyermeke felnevelését, tájékoztatjuk őt lehetőségeiről, az örökbe adás menetéről.
Ganna település vonatkozásában, a 2017. évben szolgálatunkhoz nem érkezett jelzés
válsághelyzetben lévő várandós anyával kapcsolatban.
A hatékony szociális segítő munkának köszönhetően a problémák kezelése helyi szinten történik.
Amennyiben a gondozott családdal az együttműködés sikertelen, és a probléma nem szűnik meg,
akkor a szolgálat esetkonferencia összehívását kezdeményezi, ahol a probléma megoldásában érintett
szakemberek közreműködésével próbálunk megoldást találni a kialakult helyzetre.
Amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét a szülők, a család önkéntes együttműködés keretében
nem tudja, vagy nem akarja megszüntetni, de feltételezhető, hogy a gyermek továbbra is családi
környezetben nevelhető, akkor a szolgálat családsegítője jelzéssel él a járási család- és gyermekjóléti
központ felé. A jelzést követően a szakemberek és a szülők esetkonferencia keretében megvitatják a
felmerült problémát, és közösen döntést hoznak, hogy szükséges-e a gyermek védelembe vétele.
Amennyiben szükségesnek látják a védelembe vételt akkor a központ esetmenedzsere, a családsegítő
kezdeményezésére megteszi a javaslatot a járási gyámügyi osztálynak a védelembe vétel
lefolytatására. Amennyiben a hatóság indokoltnak tartja a védelembe vétel elrendelését, úgy az ahhoz
kapcsolódó esetmenedzselési feladatokat a család- és gyermekjóléti központ látja el, de szolgálatunk
feladata sem szűnik meg, mivel az esetmenedzserrel szorosan együttműködve, a GYSZ-5
családi/egyéni gondozási-nevelési tervben vállaltak alapján, szociális segítő tevékenységgel járulunk
hozzá a családok problémáinak megoldásához.
A 2017. évben Ganna település vonatkozásában 2 fő gyermeket tartottunk

nyilván

veszélyeztetettként, nem kezdeményeztünk védelembe vételi eljárást, és 1 gyermeknek biztosítottunk
szociális segítő tevékenységet védelembe vétel mellett.
A következő diagram szemlélteti a fenti adatokat.
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Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége olyan fokú, hogy azonnali intézkedést igényel,
szolgálatunk közvetlen javaslattal él a gyámhivatal felé a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére
vonatkozóan.
Ganna település tekintetében a 2017. évben nem élt szolgálatunk ideiglenes hatályú elhelyezésre
vonatkozó javaslattal és nem vált szükségessé ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó javaslat
megtétele.
Munkánk során legfőbb célunk és feladatunk, hogy a segítségre szoruló egyének, családok
problémáit, az érintettek aktív részvételével, valamint a jelzőrendszer tagjainak hatékony
közbenjárásával oldjuk meg.
A szociális segítő munka során a velük történő kapcsolattartás egyrészt a saját családi környezetükben
tett látogatással, másrészt szolgálatunk pápai irodaházában folytatott segítő beszélgetés és egyéb
segítő tevékenységek útján valósul meg.
Tevékenységünk során, a szociális munka eszközeit alkalmazva segítjük a hozzánk fordulókat
problémáik megoldásában.
Az alábbi táblázat Ganna település vonatkozásában, a családsegítő szakmai tevékenységének
halmozott számát, az alkalmazott eszközöket, valamint a szolgáltatásban részesülők számát mutatja.
Szakmai
Szakmai tevékenység megnevezése

tevékenységek
halmozott száma

Információnyújtás
Segítő beszélgetés
Tanácsadás
Ügyintézéshez segítségnyújtás
Családlátogatás

20
20
12
12
216
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Szolgáltatásban
részesülők száma
6
6
2
2
6

6

6

2

Tanácsadás

Ügyintézéshez
segítségnyújtás

Segítő beszélgetés

Információnyújtás

2

A fenti adatokból látszik, hogy továbbra is a segítő beszélgetés, információnyújtás jellemző leginkább
a gondozás során végzett szakmai munkára.
Az esetek kapcsán végzett szakmai tevékenységek, az esetkezelések során szükségessé váló
intézkedések, és ellátandó feladatok összetettségét tükrözi. A családsegítés során jellemző a
problémák halmozott előfordulása. Tapasztalataink szerint a sokproblémás családok esetében még a
hosszú távú intenzív, és folyamatosan megújuló családgondozás sem jár eredménnyel. A
gyermekekkel, családokkal és egyénekkel folytatott gondozási tevékenység során az ügyben érintett
szakemberek teljes körű bevonására és a velük való szoros együttműködésre törekszünk.
Szolgálatunknál ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadás igénybevételére van lehetőség, mely a
település vonatkozásában 2017 évben nem vált szükségessé. Mindkét szolgáltatást, mely munkánk
hatékonyságát nagymértékben segíti, előzetes időpont egyeztetést követően tudják igénybe venni
ügyfeleink.
Amikor egy család lakhatása nem biztosított és a gyermeket e miatt kellene elválasztani szülőjétől,
azokban az esetekben a családok átmeneti otthonában vagy anyaotthonban történő elhelyezéséhez
próbálunk segítséget nyújtani. Egyre több gyermeket érintően válik szükségessé az átmeneti
gondozás e formája, a család krízishelyzetének, otthontalanságának megszüntetésében. Szolgálatunk
nem rendelkezik ilyen intézményekkel, ami nagymértékben nehezíti a probléma megoldását.
Ganna település vonatkozásában a 2017. évben nem vált szükségessé egyetlen család esetében sem
átmeneti otthonba, anyaotthonba történő elhelyezés.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk prevenciós és szabadidős tevékenységei
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A Gyvt. 39. § (2) bekezdésének d.) pontja kimondja, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a
gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének érdekében szabadidős programok
szervezése az ellátási területén élő kiskorúak számára. A Sztv. 64.§(4) bekezdésének d.) pontja
kimondja, hogy családsegítés keretében biztosítani kell közösségfejlesztő programok szervezését.
Szolgálatunk 2017. évben 20 alkalommal közreműködött helyi rendezvényekhez, ünnepekhez
kapcsolódó eseményeken, ahol mozgó játszóház keretében, kézműves foglalkozásokat biztosítottunk
a program résztvevőinek.
Ganna településen, a falunapi rendezvényen biztosítottunk kézműves foglalkozást mozgó játszóház
keretében.

A 2017. évben is pályázatot nyújtott be szolgálatunk az Erzsébet program keretén belül „Miénk a
nyár” elnevezésű gyermeküdülésre. Pályázatunk nem részesült kedvező elbírálásban, ezért egy
Bakonyi kirándulást szerveztünk, ahol egész napos programot és teljes ellátást biztosítottunk 20
gyermek számára.
Ganna településről nem vett részt gyermek a kiránduláson.
A Családjainkért Alapítvány, pályázat útján megvalósuló hátralékrendező programot hirdetett meg a
pápai járás területén. A pályázat adósságrendezési támogatást nyújtott áramdíj tartozás esetén,
azoknak, akik a kiírás feltételeinek megfelelnek. Ellátási területünkön, szolgálatunk családsegítői
koordinálták a pályázat elindításához szükséges adminisztrációs, és egyéb feladatokat. Az
előkészítési munkálatokat követően a 2017-es év első felében került sor a háztartási gazdálkodást
segítő és munkaerő-piaci készségfejlesztésre irányuló képzésre.
Ganna településről nem vettek részt az adósságrendezési programban.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk egyéb tevékenysége
2017. évben iskolai közösségi szolgálat teljesítésére már 7 iskolával van együttműködési
szerződésünk. A közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok bekapcsolódtak az intézmény munkájába,
elvégezték az élelmiszer adományok, ruhaadományok szállítását, szortírozását, részt vállaltak a
kézműves foglalkozások előkészületeiben, valamint felzárkóztató korrepetálást tartottak a nyár
folyamán. A 2017. évben 13 diák teljesített intézményünknél közösségi szolgálatot.
Szolgálatunk, továbbra is ingyenes ruhaadománnyal látja el a rászoruló személyeket, családokat.
Mivel a székhelyünkön történő ruhaosztásra való beutazás ügyfeleink számára anyagilag megterhelő,
és az adomány hazaszállítása is gondot jelent, ezért ezt a szolgáltatásunkat helyben a településeken
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szerveztük meg. Szolgálatunkhoz rendszeresen érkeznek felajánlások (bútor, kályha, háztartási
eszközök, gáztűzhely, stb.), melyeket eljuttatjuk az ellátási területünkön élő arra rászoruló
személyeknek.
Az adományosztást, nem csak gondozott családjainkra, hanem a település valamennyi lakosára
kiterjedően

hirdettük

meg.

Ezen

alkalmakat

kihasználva

a

résztvevőket

informáltuk

tevékenységünkről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról.
Ganna településen a 2017. évben ingyenes ruhaosztás megszervezésére nem került sor.
A hagyományokhoz ragaszkodva, a 2017. év karácsonyán is megajándékoztunk szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekeket és családjukat, valamint az egyedül élő személyeket. Az intézmény
költségvetésének a terhére, tartós tejet, filteres teakeveréket, száraztésztát, lisztet, konzervet, kekszet,
édességet és szaloncukrot vásároltunk. Ezzel párhuzamosan adománygyűjtési akciót is szerveztünk.
A ruha- és élelmiszer felajánlások a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola két alsós osztályának
diákjaitól, Magyar Vöröskereszt helyi szervezetétől, a Pápai Járási Hivatal dolgozóitól,
magánszemélyektől, és vállalkozóktól: - a Lovászpatonai Szabó Tésztaüzem, Schoco- Bon Kft
Édesség Nagykereskedés- érkeztek.
106 nehéz helyzetű család részére tudtunk élelmiszer csomagot összeállítani, és eljuttatni. Ezekben a
családokban 260 gyermek nevelkedik.
Ganna településen nem volt olyan család, vagy egyedül élő személy a szolgálat látókörében, akihez
élelmiszercsomagot tudtunk volna eljuttatni.
Fentiek mellett cipős doboz akciót hirdettünk, a ruha- és játékadományokból álló csomagokból 75
család, 217 gyermeke részesült.
Ganna településen nem volt olyan család, vagy egyedül élő személy a szolgálat látókörében, akihez
cipős dobozt tudtunk volna eljuttatni.
Az előző évhez hasonlóan a 2017. évben is adományozott szolgálatunknak a Teuton Lovag Rend 2
alkalommal nagyobb mennyiségű bébiételt /pépet, üveges bébiételt, egy tál ételt,/. E jótékony
felajánlásnak köszönhetően 159 család, 246 gyermekének juttattunk el élelmiszer adományt, melyből
nem csak gondozott családjaink részesültek, hanem a településen élő nagycsaládos, valamint
hátrányos helyzetű lakosok részesültek.
Ganna településen 1 család, 1 gyermeke részesült az év folyamán a Teuton Rendtől származó
adományból.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, együttműködési megállapodás keretében
közreműködünk az RSZTOP- 1.1.1-16. számú „Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony
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jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása” tárgyú pályázat megvalósításában.
Szolgálatunk végzi az érintettek értesítését, valamint helyszínt biztosít havonta 2 alkalommal az
élelmiszercsomagok kiosztásához.
Eredményeink, nehézségeink, jövőre vonatkozó javaslataink meghatározása
- Munkánk során komoly gondot jelent, hogy nem rendelkezünk szociális intézményi háttérrel,
(családok átmeneti otthona, hajléktalanszálló) pedig egyre nagyobb igény mutatkozik erre. Ezek
megléte esetén a krízishelyzetbe került gyermekeknek, családoknak gyorsabb és hatékonyabb
segítséget tudnánk nyújtani. Ennek megoldásához szívesen fogadjuk segítő javaslataikat.
- Nagy nehézséget jelent, hogy nem rendelkezünk egy raktárhelyiséggel, ahol megfelelő feltételek
között tudnánk tárolni a beérkezett adományokat.( ruha, élelmiszer, bútor)
- Az elmúlt évek során nagymértékben megnövekedtek a családsegítőket terhelő adminisztrációs
tevékenységek, mely feladat ellátásához nem megfelelő a rendelkezésünkre álló informatikai
eszközpark, ami jelentősen nehezíti munkánkat. A dinamikusabb és eredményesebb munkavégzéshez
szükséges lenne egy korszerűbb informatikai eszközrendszer beszerzése és felállítása.
A fent leírtak alapján kívánjuk a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata 2017. évi tevékenységéről informálni a Tisztelt Képviselő-testületet.
Ezúton is szeretnének megköszönni az elmúlt évben tanúsított segítő együttműködésüket, és
amennyiben módjukban áll a jövőben is támogassák munkánkat.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját
megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek!

Pápa, 2018. 03.27.

Pirók-Mike Ildikó

Svasticsné Hegedüs Henriett

Ganna település családsegítője

intézményvezető
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Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018.(V.…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§ Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi
költségvetési főösszegét 55.536 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 30.455 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 51.536 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -21.081 ezer forint hiány”.
2.§ A rendelet 3.§. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő (1)-(3) bekezdés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi
előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
23.429 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
750 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:
4.059 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
4.419 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
250 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
100 ezer forint,
h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezés
1.858 ezer forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:
34.865 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 34.865 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 34.015 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 850 ezer forint.”
3.§ A rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő (1)-(3) bekezdés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási
előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások:
11.093 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
2.268 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
14.719 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
1.363 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
23.487 ezer forint,

f) K6. Beruházások:
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) K9 Finanszírozási kiadások
j) Költségvetési kiadások összesen:

1.230 ezer forint,
0 ezer forint,
0 ezer forint,
1.786 ezer forint,
55.946 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 55.946 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 54.716 ezer forint,
b) felhalmozási és felújítási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.230 ezer forint.”
4.§ A rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép :
„7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési
célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 21.652 ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék 21.652 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.”
5.§ A rendelet 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép :
„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és
kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési
egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 17.950 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú
egyenleg) – 3.131 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi 21.081 ezer forint hiányának
rendezése belső finanszírozással történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:
az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele összesen:
21.081 ezer forint,
ebből:
a) működési célú
20.701 ezer forint,
b) felhalmozási célú
380 ezer forint.”
6.§ A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
7.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Ganna, 2018. május 24.
Nagy Ottó
polgármester

Bóka Istvánné
jegyző

1. melléklet ../2018.(…) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A
Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások
Elszámolásokból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési
célú
visszatérítendő
támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési
célú
visszatérítendő
támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

B
Rovat száma
B111

C
Előirányzatok
11.867

B112
B113

5.752

B114

1.200

B115

1.559

B116
B11
B12
B13

221
20.599

B14
B15
B16

2.830

B1

23.429

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban

1
2
3
4
5
6
7

A
Rovat megnevezése
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási
célú
garanciaés
kezességvállalásból
származó
megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről
Felhalmozási
célú
támogatások
államháztartáson belülről

B
Rovat száma
B21
B22

C
Előirányzatok
750

B23
B24
B25
B2

750

3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A
Rovat megnevezése
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
ebből a helyi adók:
- építményadó
- épület után fizetett idegenforgalmi adó
- magánszemélyek kommunális adója
- telekadó
Értékesítési és forgalmi adók
ebből a helyi adók:
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
után fizetett helyi iparűzési adó
- ideiglenes
jelleggel
végzett
iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
ebből a helyi adók:
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
Termékek és szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek

B
Rovat száma
B31
B32
B33
B34

C
Előirányzatok

1.792
1.792

B351

B352
B353
B354
B355

1.017
1.125

B35
B36
B3

1.125
2.142
125
4.059

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi
költségvetési főösszegét 55.536 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 30.455 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 51.536 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -21.081 ezer forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési
bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
23.429 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
750 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:
4.059 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:
4.419 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
250 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
100 ezer forint,
h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezés
1.858 ezer forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:
34.865 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 34.865 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 34.865 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 850 ezer forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti öszszetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
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(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt
nincs.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési
kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások:
11.093 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.268 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:
14.719 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
1.363 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
23.487 ezer forint,
f) K6. Beruházások:
1.230 ezer forint,
g) K7. Felújítások:
0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
0 ezer forint,
i) K9 Finanszírozási kiadások
1.786 ezer forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:
55.946 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 55.946 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 54.716 ezer forint,
b) felhalmozási és felújítási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.230 ezer forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként: Bozótvágó vásárlás 231 ezer forint:
b) felújítási kiadások felújításonként: Árkok felújítása 3.000 ezer forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság
jellegű ellátások:
a) Beiskolázási támogatás 660 ezer forint,
b) Temetési támogatás 30 ezer forint,
c) Rendkívüli települési támogatás 100 ezer forint,
d) Nyugdíjasok szociális juttatása 690 ezer forint,
e) Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás 653 ezer forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb
működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 21.652 ezer
forint, melyből:
a) az általános tartalék 21.652 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt,
valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás nincs.
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9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja
meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó
- átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek
és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú
egyenleg) - 17.950 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási
célú egyenleg) – 3.131 ezer forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi 21.081 ezer forint hiányának rendezése belső finanszírozással történik.
(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:
az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele összesen:
21.081 ezer forint,
ebből:
a) működési célú
20.701 ezer forint,
b) felhalmozási célú
380 ezer forint.
11. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
12. § A polgármester jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése,
melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint
értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
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15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások
kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok
közötti átcsoportosításának jogát.
16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
17. § A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.
18. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevétele és kiadása 2017. évben
nincs.
19.§ (1) Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig
nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által
alkotott 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, a teljesített
kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
20.§ (1) A helyi önkormányzat polgármestere, alpolgármestere és képviselői megválasztásuktól tiszteletdíjra jogosultak.
(2) A tiszteletdíj összege
a) polgármesternél havi 149.576.-Ft
b) alpolgármesternél havi 119.661.-Ft
c) helyi képviselőnél havi 28.750.-Ft
21.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával.
Ganna, 2017. február 14.
Nagy Ottó
polgármester

Bóka Istvánné
jegyző
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1. melléklet 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A
Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások
Elszámolásokból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B
Rovat száma
B111

C
Előirányzatok
11.867

B112
B113

5.752

B114

1.200

B115

1.559

B116
B11
B12
B13

221
20.599

B14
B15
B16

3.299

B1

23.429

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok ezer forintban

1
2
3
4
5
6
7

A
Rovat megnevezése
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B
Rovat száma
B21
B22

C
Előirányzatok
750

B23
B24
B25
B2
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3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok ezer forintban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A
Rovat megnevezése
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
ebből a helyi adók:
- építményadó
- épület után fizetett idegenforgalmi adó
- magánszemélyek kommunális adója
- telekadó
Értékesítési és forgalmi adók
ebből a helyi adók:
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
után fizetett helyi iparűzési adó
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
ebből a helyi adók:
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
Termékek és szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek

B
Rovat száma
B31
B32
B33
B34

C
Előirányzatok

1.792
1.792

B351

B352
B353
B354
B355

1.017
1.125

B35
B36
B3

1.125
2.142
125
4.059
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Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (
)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §. (1) Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
összes bevételét 52.930 e/Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet
tartalmazza.
2. §. (1) Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
összes kiadását 34.244 e/Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg felhasználási részletezését az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből 2017. évben felújításra és beruházásra
fordított kiadásokat a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből 2017. évben céljelleggel juttatott
támogatások összegeit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §. (1) Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2.1. és 2.2 melléklet
szerint fogadja el.
4. §. (1) Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
maradványát
21.686 e/Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat maradványának levezetését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredményének kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
5. §. (1) Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.
december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét
132.103 e/Ft eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszeg részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. §. Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.évi –
teljesített – létszámkeretét 6 főben hagyja jóvá.

1

7. §. Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.
december 31-i fordulónappal kimutatott vagyonát a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja
jóvá.
8.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 2/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Ganna, 2018. május 24.

Nagy Ottó
polgármester

Bóka Istvánné
jegyző

2

1.melléklet a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK
forintban
2017. évi
Sorszám

Bevételi jogcím

A
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

B
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Elszámolásból származó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.5.-ből EU-s támogatás

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

C
17 718 963
10 867 123

D
20 598 775
11 867 123

E
20 598 775
11 867 123

5 651 840
1 200 000

5 751 732
1 200 000

5 751 732
1 200 000

3 299 037

1 558 480
221 440
2 830 037

1 558 480
221 440
2 829 795

3 299 037

2 830 037

2 829 795

750 000
750 000

750 000
750 000

4 400 000

4 059 000
3 934 000
1 792 000
2 142 000
1 017 000
1 125 000
125 000
4 419 000

4 057 245
3 932 945
1 791 988
2 140 957
1 016 947
1 124 010
124 300
4 408 209

850 000
900 000

903 000
1 019 000

903 000
1 018 409

2 640 000

2 487 000

2 486 800

10 000

10 000

0

250 000

250 000

250 000

250 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
- Vagyoni típusú adók
- Termékek és szolgáltatások adói
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek

3 600 000
3 600 000
1 400 000
2 200 000
1 000 000
1 200 000

Teljesítés

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
14.2.
14.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

100 000

100 000

97 011

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

100 000

100 000

97 011

29 118 000

33 006 812

32 991 035

20 886 000
20 886 000

21 080 946
21 080 946

21 080 946
21 080 946

1 858 301
1 858 301

1 858 301
1 858 301

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.
15.
16.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

20 886 000

22 939 247

22 939 247

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

50 004 000

55 946 059

55 930 282

KIADÁSOK
forintban
2017. évi
Sorszám

Kiadási jogcím

A
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.

B
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.3.

Felújítások

2.4.
2.5.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

2.7.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
Beruházások
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

C
31 222 000
11 300 000
2 188 000
13 889 000
2 133 000
1 712 000

D
31 268 200
11 093 000
2 268 000
14 719 200
1 363 000
1 835 000

E
31 230 667
11 086 131
2 267 280
14 680 495
1 362 510
1 834 251

990 000

1 163 000

1 162 251

722 000
3 000 000

672 000
1 229 800
1 229 800

672 000
1 227 593
1 227 593

Teljesítés

3 000 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok (3.1.+3.2.)
Általános tartalék
Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi műveletek bevételei

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

15 073 505
15 073 505

21 652 234
21 652 234

49 295 505

54 160 234

32 458 260

708 495

1 785 825

1 785 825

708 495

1 785 825

1 785 825

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

708 495

1 785 825

1 785 825

50 004 000

55 946 059

34 244 085

2.1.melléklet a 3/2018,(V.28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
forintban !
Bevételek
Sorszám

Megnevezés

A

B

1.
2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.
4.
5.

2.-ból EU-s támogatás

6.

5.-ből EU-s támogatás

7.
8.

Egyéb működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Kiadások
2017. évi eredeti
előirányzat
C

2017. évi módosított
2017. évi teljesítés
előirányzat
D

Megnevezés

E

F

17 718 963

20 598 775

20 598 775

3 299 037

2 830 037

2 829 795

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 059 000

4 057 245

250 000

250 000

4 400 000

4 419 000

4 408 209

Működési célú átvett pénzeszközök

2017. évi módosított
2017. évi teljesítés
előirányzat

G

H

11 300 000

11 093 000

I
11 086 131

2 188 000

2 268 000

2 267 280

13 889 000

14 719 200

14 680 495

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 133 000

1 363 000

1 362 510

Egyéb működési célú kiadások

1 712 000

1 835 000

1 834 251

Tartalékok

15 073 505

21 652 234

46 295 505

52 930 434

31 230 667

Dologi kiadások
3 600 000

2017. évi eredeti
előirányzat

9.
10.
11.
12.
13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

29 018 000

32 156 812

32 144 024

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

20 886 000

22 939 247

22 939 247

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

20 886 000

21 080 946

21 080 946

Likviditási célú hitelek törlesztése

15.
16.
17.

Költségvetési maradvány igénybevétele

18.
19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

20.
21.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
1 858 301

1 858 301

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Kölcsön törlesztése
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés

708 495

1 785 825

1 785 825

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

708 495

1 785 825

1 785 825

47 004 000

54 716 259

33 016 492

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

25.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

20 886 000

22 939 247

22 939 247

49 904 000

55 096 059

55 083 271

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

2.2 melléklet a 3/2018,(V.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
forintban !
Bevételek
Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2017. évi eredeti
előirányzat

B

C

A

2017. évi módosított
2017. évi teljesítés
előirányzat
D

Megnevezés

2017. évi eredeti
előirányzat

F

G

E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

750 000

750 000

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

H

I

1 229 800

1 227 593

3 000 000

1 229 800

1 227 593

3 000 000

1 229 800

1 227 593

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

2017. évi módosított
2017. évi teljesítés
előirányzat

3 000 000

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

100 000

100 000

97 011

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

100 000

850 000

847 011

Tartalékok
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
Központi irányítószervi támogatás folyósítása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafizetése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

100 000

850 000

847 011

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
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Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
forintban !
Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2015.12.3-ig

2017. évi
módosított
előirányzat

2017. évi
teljesítés

Összes teljesítés
2017. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Településarculati Kézikönyv

812 800

2017

815 007

812 800

812 800

Bozótvágó

229 900

2017

229 900

229 900

229 900

Projektor, vászon

184 893

2017

184 893

184 893

184 893

1 229 800

1 227 593

1 227 593

ÖSSZESEN:

1 227 593
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Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
forintban !
Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2015.12.3-ig

2017. évi
módosított
előirányzat

2017. évi
teljesítés

Összes teljesítés
2017. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

ÖSSZESEN:
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Ganna Község Önkormányzata maradványlevezetése
forintban !
Intézményt megillető maradvány
Sorszám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési
maradvány
összege

Elvonás
(-)

Jóváhagyott

Kötelezetts.
Terhelt

Szabad
maradvány

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Önkormányzat

21 686 197

21 686 197

21 686 197

21 686 197

21 686 197

21 686 197

2.
3.

Összesen:

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Megnevezés
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
I. Alaptev.költségvetési egyenlege (01-02)
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)
A) Alaptevékenység maradványa )+-I+-II)
05 Váll.tevékenység költségvetési bevételei
06 Váll.tevékenység költségvetési kiadásai
III. Váll.tevékenység ktgv.egyenlege (05-06)
07 Váll.tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV. Váll.tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)
B) Vállalkozási tev.maradványa (+-III+-IV)
C) )Összes maradvány (A+B)
D) Alaptevékenység kötvállalással terhelt maradvány
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)
F) Vállalkoz.tevékenységet terhelő befizetési kötelezetts.
G) Vállalk.tevékenység felhasználható maradványa

Összeg
32991035
32458260
532775
22939247
1785825
21153422
21686197

21686197
21686197
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Eredménykimutatás
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Megnevezés
Tevékenység nettó eredményszem.bevétele
Aktivált saját teljesítmény értéke
Egyéb eredményszemléletű bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+-2+3-4-5-6-7)
Pügyi műveletek eremdényszemléletű bevételei
Pügyi műveletek ráfordításai
PÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)

Előző időszak
6439612
0
23122953
10856401
11875292
3820804
5155224
-2145156
2022
0
2022
-2143134

Tárgyidőszak
7992076
0
23653174
12252891
13523939
3174040
5901188
-3206808
0
0
0
-3206808

Tárgyidőszak
7992076
0
23653174
12252891
13523939
3174040
5901188
-3206808
0
0
0
-3206808

Házi segítségnyújtás 2017. évi beszámoló
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének
fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az
alapszolgáltatás keretein belül, intézményünk a településen jelentkező igényeknek és az érvényben
lévő

jogszabályoknak

megfelelően

biztosítja

a

házi

segítségnyújtás

szolgáltatást.

Szolgáltatásunknak alapvető és elsődleges célja olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja az
ellátást igénylő ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális
állapotából vagy más okból adódó problémáinak megoldását.
A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények
figyelembe vételével.
A szolgáltatás magában foglalja a saját lakáson történő segítségnyújtásnak mindazon módját,
amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem, vagy csak részben képes.
Segítséget jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, a veszélyhelyzetek
kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az
ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában.
Összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az életvitel minden területére kiterjed-, teljes körű,
kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a rászorulóknak.
A szolgáltatás az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az ellátott gondozási szükségletét.
A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet vizsgálatáról kiállított igazolással
összhangban igényelhet házi segítségnyújtást, a hét egy vagy több napjára szükségleteinek
megfelelő időtartamban.
A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már
nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma is növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt
több gondoskodást és figyelmet igényelnek. Nagyon fontos lenne, hogy az idős embernek helye
legyen a családban és ne a család problémájaként jelentkezzen. Nehezen éli meg, ha magára marad.
Lassan megszűnnek emberi kapcsolatai, elszigetelődik, befelé fordul és elkeseredetté válik. Az
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időskorúak gyakran mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz
nélkül maradnak.
Intézményünk próbálja a támasz szerepét betöltetni. Az idősek életvitelének fenntartásában, a
mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújt és idővel nélkülözhetetlen
„családtaggá” is válik. A szolgáltatást igénybe vevők naponta azonos időben várják a
gondozónőjüket, mert a rendszeresség biztonságérzetüket növeli.
Ellátottak köre:
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye ellátási területén lakcímmel rendelkező
és életvitelszerűen ott élők jogosultak az ellátás igénybevételére.
Ellátásra jogosultak azok a személyek, akik:
- időskorúak és önmaguk ellátására saját erőből nem képesek,
- pszichiátriai betegek, fogyatékkal élő személyek, szenvedélybetegek, akik állapotukból eredően az
önálló életvitelhez segítséget igényelnek,
- egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akikről hozzátartozóik nem vagy csak részben
képesek,
- akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából
támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
A szolgáltatás igénybevételének módja, menete, feltételei:
Az ellátás igénybevétele önkéntes, a jogosultság megállapítása kérelemre történik.
A kérelmet az ellátás igénylője, vagy törvényes képviselője juttatja el intézményünkhöz.
A kérelemhez csatolni kell a házi orvos igazolását és a jövedelemnyilatkozatot. A kérelem és a
hozzá tartozó orvosi igazolás, jövedelemnyilatkozat nyomtatványa elérhető a településeken dolgozó
gondozónőknél, intézményünknél, és a helyi önkormányzatokon keresztül is.
Az ellátottak maguk határozzák meg, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köréből mire,
és milyen időtartamban tartanak igényt.
A kérelem benyújtását követi a gondozási szükséglet meghatározása. A gondozási szükséglet
vizsgálata a kérelmező lakóhelyén történik, a magánszféra teljes körű tiszteletben tartása mellett.
A felmérésről, annak eredményéről az ellátottak igazolást kapnak. Az eljárás során tájékoztatást
nyújtunk az igénybevétel feltételeiről (rendszerességéről, módjáról, tartalmáról, személyi, tárgyi,
anyagi feltételeiről).
A házi segítségnyújtást maximum napi 4 óra időtartamban lehet igénybe venni. Azt a kérelmezőt,
akinek szükséglete meghaladja ezt az időtartamot, tájékoztatjuk az intézményi elhelyezés
lehetőségéről.
Az igénybevétel kezdetekor az ellátásban részesülő személlyel megállapodást kell kötni, melyben
rögzíteni kell, hogy az ellátott személyi gondozásban vagy szociális segítésben részesíthető.
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A házi segítségnyújtás szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A szolgáltatás térítési díját a fenntartó
állapítja meg.
A térítési díj fizetése a teljesített naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig történik:
- az igénybe vevő lakásán a házi segítségnyújtás feladatát ellátó személynél, vagy
- a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézményének központi irodaépületében
készpénzfizetési számla ellenében történik.
A térítési díj összege:
-2017.0101-től 2017.06.30-ig 340 Ft/óra;
-2017.07.01-től 2017.12.31-ig 400 Ft/óra.
A térítési díj változásáról minden ellátott írásban kapott tájékoztatást.
2017. évben az ellátási területünkhöz 35 település tartozott, mely közül 22-ben aktívan működött a
szociális alapszolgáltatás e formája. intézményünk 22 településen végzett házi segítségnyújtás
szolgáltatást.
Az igénybe vevők létszáma 2017.12.31-én 189 fő volt, ebből
- személyi gondozásban 152 fő;
- szociális segítésben 37 fő részesült.
Nemek szerinti megoszlás:
-26 fő férfi,
-163 fő nő.
2017. évben 54 fő ellátása szűnt meg, megállapodást 36 fővel létesítettünk.
A gondozási feladatokat 22 szakképzett szociális gondozó látta el.
A házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybe vevőkkel folyamatosan kapcsolatot tartunk,
érdeklődünk egészségi állapotuk felől, elégedettségükkel a gondozónők munkájával kapcsolatosan.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy igénybevevőink elégedettek az ellátással, és vannak, akik
kifejezetten pozitívan értékelik ezt a lehetőséget.
Az intézményünk aktívan részt vett a Pápai Rendőrkapitányság által létrehozott Közbiztonsági
Egyeztető Forumon belül megalakított Szociális-, és Idősügyi munkacsoport munkájában.
2017. október 17-én, az Idősek világnapjához kapcsolódóan a munkacsoport egy Generációs
délutánt szervezett, melyre a Pápai járásból érkeztek nyugdíjas csoportok. A vendégek vetélkedőn,
kézműves foglalkozásokon vehettek részt és kulturális műsort tekinthettek meg. A program sikerére
való tekintettel a munkacsoport hagyományként kívánja minden évben megszervezni a Generációs
délutánt.
A Pápai Rendőrkapitánysággal is szoros az együttműködésünk, ami abban nyilvánul meg, hogy a
gondozónők tájékoztatást kapnak a járásban előforduló idősek ellen elkövetett bűncselekményekről
és ezt követően a körzeti megbízott a szociális gondozóval közösen felkeresi otthonukban az
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ellátottakat és ott informálja a felé irányuló bűncselekmények megelőzésének, ill. elhárításának
lehetőségeiről
A 2017. évben Ganna településen a házi segítségnyújtás, szociális alapellátás igénybevételére
kereslet nem mutatkozott.
Nehézségek, javaslatok a házi segítségnyújtást érintően:
A feladatellátás során komoly gondot jelent, a gondozónők közlekedése a településen, mivel a
gyalogos közlekedés nagyon sok időt vesz el a gondozási feladatok elvégzésére szánt időből és
kerékpárok pedig nem állnak rendelkezésre. A kerékpár megléte jelentősen megkönnyítené és
meggyorsítaná, a gondozónők munkavégzését.
Az egészségi állapot felmérését lényegesen előmozdítaná, ha a gondozónők rendelkeznének olyan
gyógyászati mérőeszközökkel ( pl. vérnyomásmérő, vércukorszintmérő), amikkel napi szinten
tudnának ellenőrzéseket végezni és ezzel megelőző szerepet tudnának betölteni az állapotromlás
terén.
Kérem a tisztelt képviselő–testületet, hogy a házi segítségnyújtásról készített beszámolónkat
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Pápa, 2018. március 26.

Szijjártóné Adorján Márta

Svasticsné Hegedüs Henriett

vezető gondozónő

intézményvezető
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