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Csömödér
Községi Ö nkorm ányzat Képviselőtestülete
nek 2016. november 16-án 8,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Készült:

Közös Önkormányzati Hivatal
Csömödér

Az ülés helye:

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester
f
Brenner Attila, Szabó László települési képviselők

leien vannak:

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt:

SS& eu «sss » ’x r s t r “
napirendet fogadta el egyhangú
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
2. A családsegíts és a gyermekjóléti központ és szolgálat feladatainak ellátása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Előterjesztés: írásban
3. Országos M entőszolgálat A lapítvány tám ogatása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban

4. Lenti Rendelőintézet gépparkja karbantartásához hozzájárulás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
, ,
j7J}t
Becze József polgármester
Lsondor Edit
jegyzőkönyv hitelesítőnek.

tefoniílési
tett javaslatot
települési kénviselő
nepustiu személyében
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A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
Napirend

tárgyalása:

1. Polgárm ester beszám olója a két ülés közt végzett m unkáról
Előadó: Becze József polgárm ester
Becze József: Az orvosi rendelő pályázatának még mindig nincs eredménye. START
közfoglalkoztatás jövőre is lesz.

A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.

2. A családsegítő és a gyerm ekjóléti központ és szolgálat felad atain ak ellátása
Előadó: K ovácsáé H orváth Anikó jegyző

A jegyző ismertette a Lenti Kistérség Többcélú Társulása,
Önkormányzata által megküldött szakmai előterjesztést.

illetőleg Lenti

Város

Becze József: Voltam a. társulás ülésén, ott az a szakmai javaslat hangzott el, hogy Lenti
Város önkormányzatával kössünk ellátási, szerződést. Ezt látom én is jónak, javaslom, hogy
így hozzuk meg a határozatokat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4
„igen,, szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
37/2016. ÍXL16.) számú határozat
Csőmödér Község Önkormányzata, mint a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat kijelenti, hogy' 2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti
szolgálat feladatait a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási
területére vonatkozóan nem a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás
formájában kívánja ellátni, a Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen
önkormányzati feladattal kapcsolatos hatáskörét visszavonja:
Csőmödér, Barlahida, Hernyék, Jklódbördöce, Kissziget, Mikekarácsonyfa, Zebecke.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős:

Becze József Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti
települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

38/2016. (XL16.) szám ú h a táro za t
Csőmödér Község Önkormányzata, mint a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat kijelenti, hogy.' a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017.
január 1. napjától Lenti Város Önkormányzatával (székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.)
kötött ellátási szerződés útján kívánja ellátnia a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi
települések közigazgatási területére vonatkozóan:
?

Csömödér, Barlahida, Hemyék, Tklódbördöce, Kissziget, M ikekarácsonyfa, Zebecke.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását és Lenti Város
Önkormányzatát értesítse.
Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Felelős:

Becze József Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti
települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

39/2016. (XI.16.1 szám ú h atáro zat
Csömödér Község Önkormányzata, mint a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési, önkormányzat, támogatja, a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított
„Napsugár” Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat: (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u.
4., törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szerv jogutód
nélküli megszüntetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú. Társulását értesítse.
Felelős:

Becze József Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti
települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

3. Országos M entőszolgálat A lapítvány tám ogatása
Előadó: Kovácsné H orváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Az alapítvány azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy
támogatását kérje a Lenti. Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége javítása tárgyában.
Újraélesztéshez LUGAS mellkasi kompressziós rendszert szeretnének vásárolni. A műszer
értéke 4.051.300,- Ft.
Becze József: Javaslom, hogy 20.000,- Ft-tal támogassuk a készülék megvásárlását.
Az
elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a
képviselőtestület. 4 ,, igen''szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2016. (XI.16.1 szám ú határozat
C söm ödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 20.000,- Ft
támogatást nyújt ahhoz, hogy a Lenti Mentőállomás
autója felszereltségének javításához LUGAS mellkasi
kompressziós rendszert vásároljon.
Felelős:
Határidő:

Becze József polgármester
2016. november 20.
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4. Lenti R endelőintézet gépparkja k a rb a n ta rtá sához hozzájárulás
Előadó: Kovácsné H orváth Anikó jegyző

A jegyző ismertette Lenti Város Polgármesterének tárgyban írt levelét.
Becze József: Javaslom, hogy az éves karbantartáshoz járuljunk hozzá. Csomódéi Község
Önkormányzata számára 169.708,- Ft kötelezettséget jelent éves szinten.
Az
elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a
képviselőtestület 4 „ íge«”szavazattal az alábbi határozatot hozta:

41/2016. (Xf.16.1 számú határozat
C söm ödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Lenti Rendelőintézet berendezései éves karbantartásának
költségeihez kíván hozzájárulást biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meg
állapodás aláírására.
Felelős:
Becze József polgármester
Határidő: 2016. november 20..

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselőtestület tagjai részéről felvetés nem
hangzott el, ezt követően Becze József polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 8,30 órakor bezárta.

k.m.f.

jegyzőkönyv hitelesítő
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Aláírás

N év

Becze József

polgármester

Csondor Edit

alpolgármester

Tomposné Gyuricza Judit képviselő

Brenner Attila

képviselő

Szabó László

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

Jegyző megbízásából
............................... jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett ..... fö érdeklődő állampolgár .

C söm ödér Község
Polgárm estere

M E G HI V O

Csömödér Község Önkormányzati Képviselő-testülete következő ülését 2016.
novem ber 16-án (s z e rd a ) 8,00 ó ra k o r tartja, melyre ezúttal tisztelettel m eghívom .

Az ülés helye : Kultúrház
Csömödér
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Becze József polgármester
2. A családsegítő és a gyermekjóléti központ, és szolgálat feladatainak ellátása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
3. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
4. Lenti Rendelőintézet gépparkja karbantartásához hozzájárulás
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

C s ö m Ö d é r , 2016. november 11.

Tisztelettel:

Becze József sk.
Polgármester

2. sz. napirend

839-50/2016.

ELŐTERJESZTÉS
Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2016. november 14-i soros nyilvános
ülésére

Tárgy: A családsegítő és a gyermekjóléti központ és szolgáltat feladatainak ellátása

Az előterjesztést készítette:

Deák Szilvia pénzügyi osztályvezető
Hegedüsné Műk Andrea közigazgatási osztályvezető

Megtárgyalja: Pénzügyi-ellenőrző Bizottság

Előterjesztő:

Horváth László sk.
Társulási Tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!
2004 évben Lenti Város Önkormányzata - további 50 település mellett - önkormányzati
társulást hozott létre, amely 2005-ben átalakult a 2004. évi CVII. törvényben szabályozott
többcélú kistérségi társulássá. Az átalakulás előtti és utáni többcélú társulás kozott
jogfolytonosság van.
A többcélú kistérségi társulás jogi személy. Gazdalkodasara a
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

I. Előzmények
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát valamennyi társult te epu esi
önkormányzat a Társuláson keresztül látta el 2015. december 31. napjáig, a Társulás áltál
létrehozott „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül.
2016. január 1. napjától a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálására került sor
- jogszabályi előírás miatt amelynek eredményeként család- és gyermekjoleti szolgalato_,
illetve család- és gyermekjóléti központok jöttek létre. A módosítás nyomán a családsegítést
és a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1. napjától egy intézmény kereteben kell
működtetni.
2016 január 1. napjától a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzatok
(Csömödér, Lovászi, Páka, Rédics, Zalabaksa) és Lenti Város Önkormányzata továbbra is a
.társulás keretén belül - a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ es Szolgalat
által - látta el a család- és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatokat, valamint Lenti
Város önkorm ányzata feladat-ellátási szerződést kötött Lenti Kistérség Többcélú
Társulásával a gyermekjóléti központ feladatainak ellátására. A csesztregi közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti település a család- és gyermekjoleti szolgalat
feladatait önállóan látja el.
feladatellátásért járó
állami
támogatást
a Társulás
A
Társulásban
történő
székhelyönkormányzata, azaz Lenti Város Önkormányzata igényli le, és számol el vele.
A Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális es Gyámügyi
Osztálya 2016. szeptember 29. napján érkezett Lenti Kistérség Többcélú Társulásához címzett
levelében tájékoztatta a Társulást, hogy a 2017. január 1. napjától hatályba lepő jogszabályi
változások következtében a család- és gyermekjóléti szolgáltatást érintőén kezdeményeznie
kell a fenntartónak az adatmódosításokat.

II. Jogszabályi háttér
A család- és gyermekjóléti szolnálat/köznont kötelező önkormányzati feladatként jött létre,
amely települési szinten elérhető szolgáltatást tett lehetővé az ellátandó terület nagysaga
(település/járás) szerint eltérő szolgáltatási tartalommal.
A család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátásra kerülő feladatok.
^
- úgynevezett alapellátási feladatok, amelyek: családgondozás, információnyújtás,
adományozás, prevenció, területi jelzőrendszeri működtetés.

A család- és gyermekjóléti központ által ellátásra kerülő feladatok:
- úgynevezett hatóság-közeli feladatok, amelyek a védelembe vételhez, nevelésbe
vételhez, ideiglenes elhelyezéshez, utógondozáshoz kapcsolódnak, idetartozik továbbá
a családjából kikerült gyermek szüleinek a gondozása, jelzőrendszeri működtetésben
való részvétel, valamint további speciális feladatok (kapcsolatügyelet, pszichológiai-,
jogi segítségnyújtás, készenléti ügyelet, utcai szociális munka) ellátása.
’
Az alapellátási feladatok ellátása valamennyi települési önkormányzat számára kötelező
feladat, azzal, hogy közös önkormányzati hivatalok esetén a feladat ellátásáról a közös
önkormányzati hivatal székhelyönkormányzata gondoskodik, amely jogosult az állami
támogatás leigénylésére. Társulás esetében a társulás székhelye szerinti önkormányzat
gondoskodik az állami támogatás leigényléséről.
A hatóság-közeli feladatok ellátása a járásszékhely önkormányzat feladata, amelynek
illetékessége kiterjed valamennyi, az adott járáshoz tartozó településre. Lenti város esetében
ez azt jelenti, hogy mintegy 48 települési önkormányzat területén kell ellátnia az előbbiekben
részletezett ún. hatóság-közeli feladatokat.
A gyermekjóléti központ kizárólag a járásszékhely település önkormányzatának a
fenntartásában működhet. A gyermekjóléti központon belül a szolgálat és a központ önálló
szakmai egységet alkotnak.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) 2017. január 1. napjától továbbra is hatályos rendelkezései szerint
a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és
gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat
ellátja a családsegítés feladatait, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. - (Szoctv.
64. § (6) bekezdés)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 2017. január 1. napjától továbbra is hatályos rendelkezései szerint
gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti
szolgalat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A
gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti
Családsegítés feladatait. —(Gyvt. 40.§ (1) bekezdés).

szolgáltatási

feladatokat, valamint a

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

Gyvt. 96. f (4) és (5) bekezdése szerint:
„(4) A közös igazgatású gyermekjóléti és/vagy gyermekvédelmi intézmény szervezeti és
szakmai tekintetben ónálló intézményegységek keretében különböző típusú intézmények
jeladatat latja el.
(5) A (4) bekezdés szerinti intézményben a gyermek ellátásához és neveléséhez kapcsolódó
nem gyerm ekjogi és nem gyermekvédelmi tevékenységet ellátó intézményegység is működhet,
különösen családvédelmi szolgálat, védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, továbbá
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Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és a Magyar
Államkincstár tájékoztatása alapján a szolgálat tekintetében lényeges, hogy társult
feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás
igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat. Ez alapján Lenti Város
Önkormányzata a Lenti Kistérség Többcélú Társulása tekintetében 2 0 17. január 1-jétől nem
igényelheti le az állami normatívát a szolgálat feladatellátására, mivel ezt a feladatot nem
láthatja el társulás keretében társult feladatellátás formájában.
A Magyar Államkincstár szóbeli tájékoztatása alapján amennyiben Lenti Város
Önkormányzata társulás keretében társult feladatellátás formájában látja el a szolgálati
feladatot, állami normatíva e feladat vonatkozásában nem igényelhető. Lenti Város
Önkormányzata tekintettel arra, hogy Lenti járásszékhely település, társult feladatellátásban
nem gondoskodhat e kötelező szolgálati feladatról, kizárólag feladat-ellátási szerződés
keretében. Feladat-ellátási szerződésre önkormányzat nem igényelhet le normatívát. Lenti
Város Önkormányzata amennyiben e szolgálati feladatra feladat-ellátási szerződést köt, abban
az esetben nem lesz jogosult állami normatíva leigénylésére a többi település részére sem,
ezért merül fel lehetőségként a társulás székhelyének megváltoztatása.
Fontos szabály az állami normatíva igénylésének feltételénél, hogy az igénylő önkormányzat
társult feladat ellátási formában gondoskodjon az adott feladat ellátásáról.
Összefoglalva az alábbiak állapíthatóak meg:
1. A Lenti Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő „Napsugár”
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31. napjáig a Társulást
alkotó 51 település illetékességi területén látott el alapellátási feladatokat. 2016. január
1. napjától az ún. alapellátási feladatok tekintetében a „Napsugár” Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a szolgálati feladatokat 38 település illetékességi
területén látta el.
2. Lenti Város Önkormányzata, mint járásközpont, a járáshoz tartozó 48 település
illetékességi területén látja el az ún. hatóság-közeli feladatokat (központ) a lársulással
kötött feladat-ellátási szerződéssel 2016. január 1. napjától 2016. december 31.
napjáig.
3. 2017. január 1. napjától a jogszabályi változások következtében a gyermekjóléti
központ kizárólag a járásszékhely település önkormányzatának a fenntartásában
működhet. A központ feladatait illetően az önkormányzat csak olyan önkormányzattal
társulhat, amely szintén járásszékhely település (pl. Zalaegerszeg), és a központot
illetően feladat-ellátási kötelezettsége van.
4. 2017. január 1. napjától a járásszékhely települések a szolgálat feladatait vagy a
központ keretein belül önálló szakmai egységként, vagy feladat-ellátási szerződéssel
más önkormányzattal, társulással, egyházi vagy nem állami fenntartóval láthatják el.
5. 2017. január 1. napjától Lenti Város Önkormányzata a társulás tekintetében a szolgálat
feladataira nem igényelhet állami normatívát.

III. Feladat ellátási lehetőségek
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Lenti Város önkorm ányzata a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a feladat
ellátásáról gondoskodhat:
- önálló új intézmény létrehozásával,
- szakmailati és szervezetileg önálló intézményegyseg letrebozasaval Len t V ™ s
Önkormányzata által fenntartott egy már meglevő egeszsegugyt, nevelest-oka
vagy gyermekjóléti intézményen belül.
,
Lenti Város önkorm ányzata a család- és gyermekjóléti szolgálat tekmteteben a feladat
ellátásáról gondoskodhat:
- a köznont jövőbeni keretein belül,
. .
- feladat-ellátási szerződéssel másik önkormányzattal, társulással, egy azt vagy nem
A Magya^Államkincstár szóbeli tájékoztatása alapján társult feladatellátás formájában Lenti
Város Önkormányzata a szolgálat feladatait nem láthatja el.
.
,
Fentiek figyelembe vételével Lenti Város Önkormányzata a család- es gyermekjoleti kozpon
tekintetében, mind a központ, mind a szolgálat feladatellátásának vonatkozásúban egy uj
költségvetési szervet hoz létre.
A Társulásnak felül kell vizsgálnia a szolgálat feladatellátásának jelenlegi módját, es a

2017. január 1. napjától történő feladatellátás lehetőségeit.

-

A T o l d ás a felülvizsgálat eredményeként a következők szerint döntheti
a) A Lenti Kistérség Többcélú Társulás székhelyének megvaltoztatasarol,
figyelemmel arra, hogy Lenti Város Önkormányzata a társulás tekmteteben nem
igényelhet állami normatívát a szolgálat feladatellátására, mivel ezt a feladatot nem
láthatja el társulás keretében társult feladatellátás formájában. Amennyiben a társulás
arról dönt, hogy a Társulás székhelye megváltozik csak olyan közös on ko rm a ^a ti
hivatal székhelye szerinti önkormányzat lehet a társulás székhelye, amely a szo/gato
feladat ellátására kötelezett, valamint társult a feladat ellatasara. (Csesztreg n
lehet, mert nem társult a feladat ellátására).
...
A székhely fentiek szerinti megváltozása esetén a „Napsugár Csaladsegito
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat tovább működhet akként, hogy a központ
feladatai kiválnak az intézményből jogszabályi előírásra tekintettel, es az intézmény
ezt követően csak a szolgálat feladatait látja el.
L e n ti Város Önkormányzata a l ^ n l l J G s t é i ^ ^
székhelyenc_
megváltoztatását nem támogatja,
b)

A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgalat
megszüntetéséről, figyelemmel arra, hogy Lenti Város Onkormanyzata a tar.su a,
tekintetében nem igényelhet állami normatívát a szolgálat feladatellatasara, rnivel ezt a
feladatot nem láthatja el társulás keretében társult feladatellatas formájában, es a
jövőben Lenti Város Önkormányzata mint járásszékhely település ko e es
fenntartóként a központ feladatainak ellátásara.
Az intézmény jogutódlással történő megszüntetésére különböző fenntartók esetében
nincs lehetőség (a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóleti Központ es Szolgalat
fenntartója Lenti Kistérség Többcélú Társulása, amely nem azonos a Lenti Varos
Önkormányzata által létrehozni kívánt új intézmény fenntartójával).
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A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat jogutód
nélküli megszüntetése esetén a foglalkoztatottak jogviszonya megszűnik.
Az intézmény megszűnése esetén a szolgálathoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a
közös önkormányzati hivatal székhelyönkormányzatai gondoskodhatnak:
- erre a feladatra létrehozott új társulás keretén belül,
- önállóan,
- feladat-ellátási szerződéssel.
A közös önkormányzati hivatal székhelyönkormányzatai, akik ezt igénylik, a szolgálat
feladat-ellátásának folyamatos biztosítása érdekében, Lenti Város Önkormányzatával
2017. január 1. napjától kezdődő hatállyal feladat-ellátási szerződést köthetnek.
A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat megszüntetése
esetén számolni kell a dolgozók jogviszonyának megszűntetésével. Abban az esetben,
ha a jelenleg foglalkoztatottakat áthelyezéssel átveszik az önkormányzatok, akkor
figyelemmel kell lenni arra, hogy az áthelyezés előbb történjen meg, mint az intézmény
megszűnése. A „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
jelenlegi foglalkoztatotti létszáma 14,5 fő, mely az alábbiak szerint került megosztásra
a szolgálat és a központ szakmai egységei között:
- a központ esetében 1 fő vezető, 3 fő esetmenedzser, 1 fő családsegítő (jelenleg
CSED-en van), 1 fő szociális asszisztens,
- a szolgálat esetében 1 f ő esetmenedzser (jelenleg GYED-en van), 7,5 fő
családsegítő (ebből 1 f ő szakmai vezető részmunkaidős 4 órában, 1 f ő CSED-en van),
minden közös önkormányzati hivatal ellátási területén (kivétel Csesztreg, mert nem a
társulás keretében látja el a feladatot) 1 fő, Lentiben 2 f ő lát el feladatokat.
1,enti Város Önkormányzata a ..Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetését támogatja.
A Társulási Tanács döntését követően valamennyi a társulásban részt vevő települési
önkormányzat képviselő-testületének mihamarabb döntést kell hoznia a feladatellátás módját
illetően, azaz a jelenlegi feladatellátást felül kell vizsgálniuk. A döntést követően a döntés
végrehajtása érdekében kezdeményezni kell a szolgáltatói nyilvántartásban az adatváltozások
bejegyzését, esetlegesen a Társulás intézményének megszüntetését. Ezen túlmenően azonban
a szervezeti és személyzeti átalakítással Összefüggésben még számos döntés meghozatala
szükséges, mind személyzeti, mind intézményi vonalon. Ezek a döntések kihatással lesznek a
Társulás működésére is, az általa ellátott feladatok mennyiségére is.
Amennyiben a családsegítés- és a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása nem marad társulásos
formában, teljes szervezeti átalakítással kell számolni, amely nemcsak a „Napsugár”
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat működését, megszűnését, hanem a
jelenlegi önkormányzati intézményrendszert is megváltoztathatja.
Szakmai indokok azt támasztják alá, hogy célszerű lenne, ha valamennyi települési
önkormányzat Lenti Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződést kötne a szolgálat
feladatainak ellátására. A technikai háttér, tartós távoliét és szabadság ideje alatt a
helyettesítés rugalmas megoldása jelen intézményi keretek között könnyebben megoldható.
Egy jövőbeni esetleges jogszabály módosításhoz is könnyebben igazodik ezen intézményi
szervezeti forma.
Lenti Város Önkormányzata igény esetén vállalja a szolgálat feladatának ellátását az igénylő
települések részére.
6
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V, Pénzügyi háttér
A feladatellátás átalakításával kapcsolatos pénzügyi háttér, az állami támogatások módja,
mértéke, az államilag finanszírozott iétszámok a 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III.3. a)
és b) pontja alapján az alábbiak szerint alakulnak:
Családsegítő-és gyermekjóléti feladatok számított létszáma
Település(ek)/
Közös Önkormányzati Hivatalok

számított
alap

Lenti
Csömödér 7
(Barlah ida,Hemy ék,Iklód börd őce,Kis s zig
et, Mikekarácsonyta,Zebecke)
Lovászi 6
(Dobri.Kerkateskánd,
Szécs is ziget,Tonna földe,Tomy iszentmikl
ős)
Páka 5
(Kányavár,Nova,Ortaháza,Pördefölde)
Rédics 12
(Baglad,Belsösárd,Bödeháza,Gáborjánhá
za,Gosztola,
_Külsős árd,Lendvadedes.I,endvaiakab fa.
Zalabaksa 7
(Kálócfa,Kerkabarabás,Kozmadombja,Pór
szombat, Pusztaapáti,Szilvágy)
ÖSSZESEN

Szolgálat
számított korrekciós számított
kiegészítő
szorzó
alap

Központ
számított korrekciós
kiegészítő
szorzó

1

0

0

4

0,6

0

1

0,5

0

0

0

0

1

0,5

0

0

0

0

1

0,5

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0,5

0

0

0

0

6

3

0

4

0,6

0

Az állami támogatás összege mind a szolgálat, mind a központ esetén:
fajlagos összeg 3 000 000 forint/számított létszám/év
Az állami támogatás mértékét nem befolyásolja a társulásban történő feladatellátás, azonban a
3 000 000 forint az egyes közös önkormányzati hivataloknak mindösszesen jár, arányosítva a
számított szakmai létszámmal. Például a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnak 2 fő a
számított létszáma, az állami támogatás mértéke 6 000 000 forint, amelyet a közös
önkormányzati hivatal székhelytelepülése, azaz Rédics Község Önkormányzata 12 településre
vesz igénybe.
A központ esetében, változatlan lakosságszámot feltételezve az állami támogatás összege
2017. évben 13.680.000,- Ft lesz, mellyel szemben a központ költségvetése nagyságrendileg
18 millió Ft. Tehát látszik, hogy a központ esetében nem elégséges az állami támogatás
összege, több, mint 4 millió Ft-tal ki kell egészíteni. A Szolgálat esetében, ha külön nézzük
Lentit, a finanszírozott létszám 1 fő, azaz 3 millió Ft állami támogatással jár, ennek ellenére 2
8

Lenti, 2016. november 9.
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I. alternatíva:
1. Határozati javaslat:
•;......................... Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) mint ......................... Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy 2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási területére vonatkozóan nem
a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás formájában kívánja
ellátni, a Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen önkormányzati feladattal
kapcsolatos hatáskörét visszavonja:
........................................... (közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések felsorolása)
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős: ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

es

2. Határozati javaslat:
......................... Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t...........................Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1. napjától
Lenti Város Önkormányzatával (székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) kötött ellátási
szerződés útján kívánja ellátnia a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések
közigazgatási területére vonatkozóan:
........................................... (közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések felsorolása)
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását és Lenti Város
Önkormányzatát értesítse.
Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Felelős: ......................................... (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

es3

3. Határozati javaslat:
......................... Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t.......................... Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
onkormanyzat támogatja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár”
Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F u 4
törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szerv jogutód nélküli
megszüntetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.

—Icl(is: ...... •/•............................. (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

III. alternatíva:
1. Határozati javaslat:
............................ Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t...........................Közös
önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy 2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási területére vonatkozóan nem
a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás formájában kívánja
ellátni, a Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen önkormányzati feladattal
kapcsolatos hatáskörét visszavonja:
........................................... (közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekfelsorolása)
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
^ elős: ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

es

2. Határozati javaslat:
•;......................... Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t......................... Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös (önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1. napjától a
................... Társulással (más társulás megnevezess) kötött ellátási szerződés útján kívánja ellátni a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási területére vonatkozóan:
............................................. (közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések felsorolása)

Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Felelős: ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

es

3. Határozati javaslat:
......................... Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t........................... Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat támogatja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár”
Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4.,
törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szerv jogutód nélküli
megszüntetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős: ........ ............................... (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
Szerinti települési Önkormányzat polgármestere

Határidő: 2016. november 17.

TV. alternatíva:

1. Határozati javaslat:
K n
...... Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezess) mint .........................._
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szermti telepuiesi
önkormányzat kijelenti, hogy 2017. január 1. napjától a család- es gyerm ekjogi szolgalat feladata
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatasi teruletere vonatkozóan nem
a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás formájában lavan,a
ellátni, a Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen onkormanyzati feladattal
kapcsolatos hatáskörét visszavonja
(közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekjelsorokba)
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Fddős; ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

es

.

2. Határozati javaslati
.
tzötös
ko u
Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezess) m in t............. .
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szermti települési
önkormányzat kijelenti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017 januar 1. napjától
....................... egyházi fenntartóval (egyházi fenntartó megnevezess) kötött ellátási szerződés
útján* kívánja ellátni a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatasi
területére vonatkozóan:
... (közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekfelsorolása)

Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.

Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Felclős; ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

es

3. Határozati javaslat:
.
„ „
...................Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezess) m in t................
közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szermti települési
önkormányzat támogatja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása áltál alapított Napsugár
Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lent. Deák F. u 4
törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazat, azonosítója: S0298855) költségvetés, szervjogutód nélkül.
megszüntetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.

Felelős; ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.
V. alternatíva:

1. Határozati javaslat:
............................Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t...........................Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy 2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási területére vonatkozóan nem
a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás formájában kívánja
ellátni, a Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen önkormányzati feladattal
kapcsolatos hatáskörét visszavonja:
........................................... (közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések felsorolása)
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős: ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.
es

2. Határozati javaslat:
............................Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) mint ...........................Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1. napjától
............................................. nem állami fenntartóval (nem állami fenntartó megnevezése) kötött
ellátási szerződés útján kívánja ellátni a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések
közigazgatási területére vonatkozóan:
........................................... (közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések felsorolása)
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Felelős: ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

es

3. Határozati javaslat:
............................Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t...........................Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat támogatja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár”
Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4.,
törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szervjogutód nélküli
megszüntetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.

Felelős: ..................................... (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

VI. alternatíva:
1. Határozati javaslat:
............................Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) mint ...................-......Közös
önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezese) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy 2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási területére vonatkozóan nem
a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás formájában kívánja
ellátni, a Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen önkormányzati feladattal
kapcsolatos hatáskörét visszavonja:
...........................(közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekfelsorolása)
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős: ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

és
2. Határozati javaslat:
............................Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t............... ...........Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. januar 1. napjától
saját szervezeti keretein belül önállóan kívánja ellátni.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős: ..................................... (polgármester neve) Közös önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

es

3. Határozati javaslat:
............................Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) mint .......................... Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat támogatja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár
Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4.,
törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szervjogutód nélküli
megszüntetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős: ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

VII. alternatíva:

1. Határozati javaslat:
............................Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t...........................Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy 2017. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó alábbi települések közigazgatási területére vonatkozóan nem
a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretében társult feladatellátás formájában kívánja
ellátni, a Lenti Kistérség Többcélú Társulására átruházott ezen önkormányzati feladattal
kapcsolatos hatáskörét visszavonja:
(közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések felsorolása)
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős: ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

és

2. Határozati javaslat:
............................ Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezése) m in t...........................Közös
önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat kijelenti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását 2017. január 1.
napjától erre a feladatra létrehozott új társulás keretén belül kívánja ellátni.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős: ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidő: 2016. november 17.

es

3. Határozati javaslat:
.............................Község Önkormányzata (önkormányzat megnevezései m in t...........................Közös
Önkormányzati Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése) székhelye szerinti települési
önkormányzat támogatja a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által alapított „Napsugár”
Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (székhelye: 8960 Lenti Deák F. u. 4.,
törzskönyvi azonosítója: 560366, ágazati azonosítója: S0298855) költségvetési szerv jogutód nélküli
megszüntetését.
Felhívja a polgármestert, hogy a döntésről Lenti Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Felelős: ........................................ (polgármester nevet Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere

Határidő: 2016. november 17.

- ■1Bl0,i ........................................ (polgármester neve) Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
szerinti települési önkormányzat polgármestere
Határidői 2016. november 17.

bp. &oldal, összesen: 1

Kovácsné Horváth Anikó
Feladó:
Dátum:
Címzett:
Tárgy:

"Mentőalapítvány" <mentoalapitvany@mentok.hu>
2016. október 18. 11:49
<csomoderkorjegyzo@kelekabel.hu>
Lenti Mentőállomás támogatási kérelem

Tisztelt Kovácsné Horváth Anikó jegyző asszony!
Tisztelt Barlahida, Csömödér, Hernyók, Iklódbördőce, Zebecke Község Önkormányzata!

Lenti Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.
A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben lévő
céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a betegek
szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.
A Mentőállomásra a következő műszerre lenne nagy szükség:
-

LUCAS / mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez /

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök megvásárlása.
A műszer értéke 4.051,300.- Forint.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként Lenti
Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámúnk: CITI bank 10800007-68164029

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!
Kocsis Á gnes

36- 20/ 312-5912
Országos Mentőszolgálat Alapítvány

* lA P h \/fr3f(

2016. 10.18.

5582-11/2016.

, , ,
Tárgy: támogatás kerese

Csömödéri Közös Önkorm ányzati Hivatal
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.

Tisztelt Jegyző Asszony!
A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet berendezéseinek karbantartási költségeihez való
hozzájárulás tárgyban írt levelemmel kapcsolatban több Önkormányzat jelezte felénk, liogy^ a
hozzájárulás mértéke lakosságszám arányosan kerüljön meghatározásra Lenti Kistérség Többcélú
Társulása vonatkozásában.
Tájékoztatom Jegyző Asszonyt, hogy a Lenti Kistérség Többcélú Társulása hatályos Társulási
Megállapodásának 11. mellékletét alapul véve az Önök illetékességi területén működő
Önkormányzatok hozzájárulásának mértéke az alábbiak szerint alakul:
Település neve

Lakosságszám

Csömödér
Hernyék
Iklódbördöce
Kissziget
Zebecke
Barlahtda
Mikekarácsonyfa

Karbantartási ktg. (6 mFt)
169 708,00
28 927,50
87 058,00
54 824,50
21 764,50
39 672,00
84 578,50

616
105
316
199
79
144
307

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Csere ktg.
(23 mFt)
650 188,00 Ft
~~110 827,50 Ft
333 538,00 Ft
210 044,50 Ft
83 384,50 Ft
151 992,00 Ft
324 038,50 Ft

Kérem Jegyző Asszonyt, hogy szíveskedjen tájékoztatni az Önkormányzatokat a táblázatban szereplő
adatokra vonatkozóan.
Kérem, hogy fentieket figyelembe véve az Önkormányzatok a támogatási hozzájárulás mértékre
vonatkozó döntésükről legkésőbb 2016. szeptember 21. napjáig szíveskedjenek tájékoztatni
Lenti Város Önkorm ányzatát a monika.mulnnnú'lcnti.hu c-mail címen!
Segítő közreműködését és intézkedését előre is köszönöm!

Lenti, 2016. szeptember 12.
Tisztelettel:

5582-3/2016.

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.

Tárgy: támogatás kérése
Csom ódén Közös

önkormányzati Hivatal
8957 Csömödér, Rákóczi u. 49 .

Tisztelt Jegyző Asszony!
A Dr Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti város és a kistérség 47 települése
lakosságának szakorvosi ellátását végzi, továbbá ugyanezen településeken otdrora szakapola.
végez ami havi 50 szakirányú terápiás szolgaltatas (gyógytorna) es havi 50 szakápolás
s z o S l t S s t jelent. Az alapellátás területén fogászati ellátást, védőnő, szolgalatot es tfjnsag.
egészségügyi ellátást működtet.
A Rendelőintézet ezidáig saját bevételeiből gazdálkodott, önkormányzati működési támogatás
nélkül.
Az intézmény legjelentősebb berendezései a Siemens gyártmányú digitális röntgen és a
Hitachi ^ S n á n f ú UH berendezések. Ezekre a gépekre ez idáig rendelkeztek karbantarts,
szerződésekkel, melynek költsége kizárólag a gépek alap karbantartasat
alkatrészek nélkül. Ez nem jelentett kockázatot a működésben, hiszen ha a berendezések
gyártóit nézzük, elvárható volt a jó minőség és megbízhatóság.
o iw ró ^ e k re is
Az elmúlt öt év után most mindenképpen szükségessé vált, hogy
vonadtozzon°a ta b an tartási szerződés. A gyártő eég előzetes ajánlata
éves szinten 6.000.000 Ft-ot tenne ki. Csak ez az összegű karbantartói dy tartalmaz
röntgen gép meghibásodásakor a nagy értékű alkatrészek cserejet (pl. röntgen cső stb.),
melyek összértéke elérheti a 23 millió Ft-ot is csere esetén.
Az intézmény ezen költség finanszírozását sem rövid távon, sem pedig hosszú távon nem
képes támogatás nélkül megoldani.
Az egészségügyi ellátórendszer keretében nyújtott szolgáltatások alapvető célja, hogy
hozzájáruljon
lakosság egészségi állapotának^javításához, az
szolgáltatásoknak biztosítania kell az eselyegyenloseget es a méltányosságot
egészségügy! szolgáltató tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha a szolgahata
efhelyezése, infrastrukturális körülményei, berendezései, felszereltsege es
megfelelő. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi feltételrendszerenek egyrészt biztosítania kell
az ellátáshoz szükséges követelményeket, másrészt pedig meg kell fellelnie a munkavegz
feltételeire vonatkozó előírásoknak.

Mindannyiunk célja a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet ellátási területén a
lakosság egészségének szolgálása.
Ennek érdekében kérem közbenjárásé, ahhoz, hogy jelen
illetékességi területén található önkormányzatok vezető, reszere “ ^ b . ^ ^ z a l ^ o é l W .
hogy az önkormányzatok támogatással járuljanak hozza a D .
Rendelőintézet berendezéseinek karbantartási költségeihez.

Kérem, hogy az önkormányzatok a támogatási szándékukról ‘cgkél ® ^ ^
^ fc ^ ir^ iie n c k
J l .

U W P I Mt f i .

» ---
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tájékoztatni

Lenti

Varos

Onkormanyzatat

a

J

monika.moinar@lenti.hu e-mail címen!
További információ kérés, kérdés esetén Válicsné Völgyi Judit Gazdasági Vezető Asszonyt
szíveskedjenek keresni az alábbi elérhetőségek egyikén.
Telefonszám. 0692/351-010
E-mail: lentiszakrend@zalaszam.hu

Segítő közreműködését és intézkedését előre is köszönöm!

Lenti, 2016. június 15.

Tisztelettel:

