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Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. iúnius 11. napján megtartott
rend kívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Turi Lajos polgármester
Nagy Lajos képviselő
Rajczi János képviselő
Fejes lmre alpolgármester
Barcza Attila képviselő
Papp Gyula képviselő

Vezér Beáta jegyző

Turi Lajos polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, Megállapítom az ülés határozatképességét,
mert a megválasztott7 fő képviselő közül 6 főképviselő jelen van, Kérdezem a Képviselő-testületet,
hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétel javaslat van-e. Amennyiben javaslat nincs, úgy a
meghívóba n szereplő na pirend re teszek javaslatot,

A Képviselő-testület 6 igen szovazottal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatórozatot
hozta:.

27/2014. (vl. 11.) határozat

Nyilvános ülés:

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Turí Lajos polgármester

2. Beszámoló a csaIádsegítő szoIgálat 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. 2Ot4, évi belső eIlenőrzési terv elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

4. 2Ot3. évi belső eIIenőrzésijeIentés elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

5. Napelemes pályázat az önkormányzat tuIajdonában lévő épületeken
Előadó: Turi Lajos polgármester

6. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Turi Lajos polgármester

5/1_. Kárpátaljai utazás megszervezése I

Zórt ülés:

7. Díszpolgári cím adományozása
Előadó: Turi Lajos polgármester

8. Szociális segéIykérelmek elbírálása
Előadó: Vezér Beáta jegyző
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Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11. napján megtartott
rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Turi Lajos polgármester
Nagy Lajos képviselő
Rajczi János képviselő
Fejes lmre a lpolgármester
Barcza Attila képviselő
Papp Gyula képviselő

Vezér Beáta jegyző

Turi Lajos polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, Megállapítom az ülés határozatképességét,
mert a megválasztott7 fő képviselő közül 6 főképviselő jelen van. Kérdezem a Képviselő-testületet,
hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétel javaslat van-e, Amennyiben javaslat nincs, úgy a
meghívóban szereplő napirendre teszek javaslatot.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavozat és tartózkodós nélkül a következő határozatot
hozto:,

27/2014. (Vl. 11.) hotározat

Nyilvónos ülés:

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekvédeImi tevékenységérőI
Előadó: Turi Lajos polgármester

2. Beszámoló a családsegítő szolgálat 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. 2OL4. évi belső ellenőrzésiterv elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

4. 2OL3. évi belső ellenőrzésijelentés elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

5. Napelemes pályázat az önkormányzat tulajdonában Iévő épüIeteken
Előadó: Turi Lajos polgármester

6. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Turi Lajos polgármester

5/1,. Kárpátaljai utazás megszervezése :,

Zórt ülés:

7. Díszpolgári cím adományozása
Előadó: Turi Lajos polgármester

8. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: Vezér Beáta jegyző
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1. napirendi pont
Beszá molő az ön kormányzat 2013. évi gyermekvédel mi tevékenységéről

(Az e l őte rj e sztés m e l l é ke lve )

Turi Lajos polgármester: Mint a Jegyző asszony is írja, ezt a törvény írja elő a beszámolási
kötelezettséget. A követelményeknek megfele|tünk, Van esetleg ehhez valakinek kérdése?

Papp Gyula képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a létszámba csak az állandó lakcímmel
rendelkezők tartoznak bele, vagy az ideiglenes lakcím, tartózkodási hely is?

Vezér Beáta jegyző: Az állandó lakónépességbe csak az állandó lakóhellyel rendelkezők illetve azok,
akiknek nincsen állandója, csak tartózkodási helye. Ez itt 999 fő, Ez a mérvadó mindenhol.

Turi Lajos po|gármester: Sajnos ez egy nagy probléma, főleg Fertőújlakon, de a másik két település
részen is. Nagyon kevés a szúletésszám. Házakat a munka reményében ide vándorlók keresnek, de
valahogy Sarródon inkább eladnák a házakat a tulajdonosok, bérbe nem akarják valamiért kiadni.

Papp Gyula képviselő: Bérlőkkel sok esetben probléma van.

Turi Lajos polgármester: Amennyiben nincs észrevétel, kérem, aki egyetért a beszámolóval,
kézfeltartássaljelezze. 

i

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodós és ellenszavazat nélkül a következő hotórozatot
hozta:

28/2014. (vl. 11.) hatőrozat

Sarród Község Önkormányzatának Képvisető-testülete a
gyermekek védelméről és a gyómügyi igazgatásról szóló
7997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmí
feladataínak ellátásról készített 2073. éví beszámolóját
effogadja.

Hatőridő: azonnal
Felelős: Turí Lajos polgármester

2. napirendi pont
Beszámoló a családsegítő szolgálat 2Ot3. évi tevékenységérőI

(Előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatbon kérdés, észrevétel, hozzószólós nem volt.

Turi Lajos polgármester: Amennyiben nincs ,hozzászólás, úgy kérem, aki elfogadja a beszámolót
jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül o következő hatórozatot
hozto:



29/2014. (Vl. 11.) határozat

Sarród Község Önkormányzdtának Képvíselő-testülete
a Fertőd Mikro-térségi Szociőlis Szolgáltató Központ
családsegítő tevékenységéről készített 2073. évi
beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turí Lajos polgármester

3. napirendi pont

2OL4. évi beIső ellenőrzésiterv elfogadása
(Előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzószólás nem volt.

Turi Lajos polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem, akia 2OI4.évi belső ellenőrzési
tervet elfogadja, jelezze. i

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatórozatot
hozta:

30/2014. (Vl. 11.) határozat

Sdrród Község Önkormányzatándk Képvíselő-testülete
Sarród Község Önkormányzata Stratégiai Ellenőrzési
Tervét, valamint az önkormányzat 2074. évi Belső
Ellenőrzési Tervét az előterjesztés melléklete szerinti
ta rta lomma l j óváha gyja.

Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron Megyei
l o g ú Vó ros E I l e n őrz ésí Csopo rtj át táj é kozta ssa.

Határidő: azonnal
FeIeIős: Vezér Beáta jegyző

4, napirendi pont ,

2ot3. évi belső,ilJ"xí,11TJ 
ii§ltés 

elfoga dása

Turi Lajos polgármester: Pénzügyi bizottsági ülésen a jelentés készítőjének, Patzner Lászlónak

felvetettem a kérdést, hogy megadtak-e az önkormányzatoknak minden segítséget, Ők is úgy érzik,

hogy ez a pontozási rendszer nem jó. Más településvezető is felvetette ezt. Minden önkormányzat
gyenge ebben a belső ellenőrzésben leírtakkal.



Vezér Beáta jegvzőz Alapvetően ott jelentkezik a probléma, hogy az új infó törvény, ami
meghatározza az önkormányzatoknak, hogy milyen adatokat kell közzétenni, milyen belső kontroll
rendszert kell működtetniük, nem tesz különbséget egy megyei jogú város és egy kis önkormányzat
között, MG egy megyei jogú városnál ezek a folyamatok indokoltnak tűnhetnek, addig egy 6 fős
hivatalnálvan ennek jelentősége. A minősítés olyanokon múlik, hogy például minden közérdekű adat
fent van -e a honlapon. Nincs olyan önkormányzat, aki ennek meg tud felelni, Olyan széles körű
adatokat kell közzétenni, hogy azt nem lehet megcsinálni. Vagy például az ÁSZ azt írta elő, hogy
szabályozzam le a belső információáramlás rendjét. 6 embernél. Oda megyek és megmondom, mit
szabályozzak le ennél. Megyei jogú városnál van ennek jelentősége, hogy a legfelső vezetéstől az

ügyintézőig hogyan jut el az információ. lrreális elvárásokat támasztanak az önkormányzatok elé. Én

abban bízom, hogy a jelentésekből kitúnik, hogy reálisabb és differenciált elvárásokat kell támasztani
az önkormányzatok felé.

Turi Lajos polgármester: Amennyiben nincs több hozzászőlás, úgy kérem, aki elfogadja a 2013. évi
belső ellenőrzési jelentést, jelezze,

A Képviselő-testület 6 igen szavozattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatórozotot
hozta:

31/2074. (vl. 11.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat vonatkozásőban elkészített belső
ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerint
elfogadja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a továbbiakban a jelentésben
leírt eljárási szabőlyokat tartsa be.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Turi Lajos polgármester

Vezér Beáta jegyző

5. napirendi pont

Napelemes pályázat az önkormányzat tuIajdonában lévő épületeken
( Előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos polgármester: Az előterjesztésben is olvasható, hogy van egy 100 %-os támogatású
pályázati lehetőség, ami szállítói finanszírozású, így nem kerül az önkormányzatnak semmiben.
Jelenleg a felmérések folynak. A tervezett kivitelezők voltak itt, megnéztek mindent, hogy hova
szeretnénk napelemet felszerelni. Az E-ontól még nem kaptuk meg a három évre visszamenő
fogyasztást, itt lehet, hogy lesz egy kis probléma, hogy ez alapján megfelelünk-e a feltételeknek.
Fertőújlakon nincsen gáz, villannyal fűtünk az orvosi rendelőben. A kultúrotthonban már kandalló
van, Ott elég nagy a fogyasztás. Ez alapján talán beléférünk a támogathatói körbe. Kultúrotthon,
lakások, óvoda, Nyárliget és Fertőújlak közintézményei. Amennyiben nincs több hozzászőlás, úgy
kérem, aki egyetért a pályázat beadásával, jelezze.



A Képviselő-testület 6
hozta:

6

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatórozatot

32/2014. (vl. 11.) határozat

Sarród Község Önkormányzat részt kíván venni a
Fotovoltdtíkus rendszerek kialakítósának támogatásra
kiírt KEOP-2O74-4-10.0/N pályózaton. Ennek keretében
az önkormányzat tulajdonában Iévő alábbi éPületek
villamosenergia-ellótősának napelemmel történő
fejlesztését tervezi:
Önkormányzati hivatal, Sarród, Rákóczi u.8.237. hrsz
Kultúrház, Sarród, Kossuth u,2/a.355/7. hrsz
Óvoda, Sarród Fő u.32,709/2. hrsz
Művelődési ház, Nyárliget, Fő u.2. 537/5. hrsz
Művelődési ház, Fertőújlak, Fő u. 72. 877/7. hrsz

Felhatalmazza d polgármestert, hogy a pályázat
előkészítése érdekében szükséges feladatokat
elvégezze.

Határidő: 2074. júlíus 27.

Felelős: Turi Lajos polgórmester

6. napirendi pont

Egyéb döntést igény!ő ügyek, tájékoztatók
(Előterjesztés mellékelve)

5 / 1-. Kárpátalja i utazás megsze rvezése

Turi Lajos polgármester: Augusztus 8,-9.-10.-re tervezzük a kárpátaljai utazást. 50 személyes busszal

mennénk. Szerintem a létszám megvan, Kb, 1300 km-t fogunk menni. Ez kb 450 ezer forint körül

lenne. Ha 50-en mennénk az kb 10 000 Ft/fő, A németországi testvértelepülésre is támogatjuk az utat

mindig, így ha jelképesen is, de ezt is illene támogatnunk. Én úgy gondolom, ha támogatnánk, ]_50

ezer forinttal az nem lenne sok, bár amúgy sem sok. A támogatást azért érzem fontosnak, hogy az

emberek érezzék, hogy az önkormányzat is mögötte van ennek a kezdeményezésnek. Jó lenne

tovább vinni, ápolni ezt a kapcsolatot. Benevezetem egy felhívásra is, hogy viszünk magunkkal lisztet,
és onnan is hozunk, és augusztus 20-án a testvérkapcsolatok által összeadott hozzávalókból sütünk új

kenyeret a tájháznál. Amennyiben nincs több hozzászőlás, úgy kérem, aki egyetért a 150 ezer forint
támogatással, kézfeltartássaljelezze '

A Képviselő-testület 6 igen szavazottal, ellenszavazat és tartózkodós nélkül a következő hatőrozatot
hozta:

33/2014. (Vl. 11.) határozat

Sarród Község Önkormányzatánok Képviselő-testülete
a 2O74. augusztus 8-70-i időpontra tervezett kárpótaljdi
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Csongrád testvértelepülésre tervezett utazást 750.0OO

Ft-tal támogatja.

Határidő: 2a74. augusztus 70.
Felelős: Turi Lajos polgármester

Vezér Beáta jegyző: Így a szavazás után szeretném tudatosítani a képviselő testület tagjaiban, amit a

már a polgármester úrnak is elmondtam, hogy az önkormányzat költségvetése úgy van egyensúlyban,
hogy a biogáz és a játszótér pályázatból még vissza nem kapott 22 milliő forint beérkezik. Ez még nem
történt meg, az ígéretek ellenére, és addig nem plusz 10 millió, hanem mínusz 10 millió az egyenleg.
Ezt már a kollégiumi étkezésnél is elmondtam. A Fertőd által átutalt normatíva több mint, amire
jogosultak vagyunk, így ezt az Államkincstár érvényesíteni fogja. Szeptemberig adóbevétel nem jön.

Turi Lajos polgármester: Ha a támogatás nem jön meg, minden beruházást le kell állítanunk. Én

nagyon bízom benne, hogy meg fog érkezni.

7. napirendi pont

Díszpolg ári cím adomá nyozása
( Előterjesztés mellékelve)

A 7. napirendi pontot a Képviselő-testület zórt ülésen tórgyalta. A zórt ülésről külön jegyzőkönyv
készült, mely jelen jegyzőkönyv melléklete, A zórt ülésen a képviselő-testület 34/2014, (Vl. 11.)
hatórozatóval Fejér Zoltón, 35/2014. (Vl, 11,) határozatávol dr. Élő Dezső részére díszpolgári címet
adomónyozott,

8. napirendi pont

SzociáIis segélykérelmek eIbírá|ása

A 8. napirendi pontot a Képviselő-testület zórt ülésen tórgyalta. A zórt ülésről külön jegyzőkönyv

készült, mely jelen jegyzőkönyv melléklete. A zórt ülésen a képviselő-testület 36/2014. (Vl. 11.)

hatórozatóval 1 kérelmező részére 25,000 Ft rendkívüli önkormányzoti segélyt állopított meg.
37/2014. (Vl. 11,) és 38/2014. (Vl, 11,) hatórozatóval 2 kérelmező önkormónyzati segély iránti
kérelmét elutosította, 39/2014. (V, 11.) hotórozatóval 1 íő részére 30.000 Ft rendkívüli önkormónyzoti
seg éIyt dll a pított me g.

Turi Lajos polgármester: Amennyiben'több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését
bezárom.

I
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Jelenléti ív

Készült: Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. iúnius 11. napján megtartott
testületi ülésén

Î prn
Turi Lajos polgármester

Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester

Fejes lmre alpolgármester

Barcza Attila képviselő

Nagy Lajos képviselő

Papp Gyula képviselő

Rajczi János képviselő

Vezér Beáta jegyző |i3Jil::=
)
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SARROD KOZSEG ONKORMANYZATA

943S-Sanód, Rákóczi u. 8.

Tellfax: 99l537-166

e-mail : pol gaímester@ sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

Szám: 6l2ot4,

MEGHíVó

Magyarország helyiönkormányzatairól szólő2011. éviCLXXXIX, tv.45, §-ban biztosított jogkörömben

eljárva Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal9435 Sarród, Rákóczi u.8.
Az ülés ideje: 2014. június 11. (szerda) 17 óra

Napirendi pontok:

Nyilvónos ülés: i

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Turi Lajos polgármester

2. BeszámoIó a családsegítő szolgálat 2Ot3. évi tevékenységéről
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. 2Ot4. évl belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

4. 2013. évi belső ellenőrzésijelentés eIfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

5. Napelemes pályázat az önkormányzat tulajdonában lévő épületeken
Előadő: Turi Lajos polgármester

6. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Turi Lajos polgármester

5/1. Fogorvosi ellátási szerződés módosítása
5 12, Kárpátalja i utazás megszervezése

Zórt ülés
7, Díszpolgári cím adományozása

Előadó: Turi Lajos polgármester
8. Szociálissegélykérelmekelbírálása

Előadó: Vezér Beáta jegyző 
|

Az írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Megjelenésére szám ítok.

Sarród, 2014. június 6.

nl
{rir^ |n
Turi Lajos \

polgármester



SARRÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9435-Sarród, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99/537-166

e-mail: polgarmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

2013. év

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 96. § (6). bekezdés előírja, hogy a helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról évente átfogó értékelést készítsenek. Az értékelésről tájékoztatni kell a megyei
gyámhivatalt. A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az értékelést a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm rendelet módosítása eredményeként 2004. január 1-től az alábbi
szerkezetben kell elkészíteni:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás
nagysága,

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

 gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális
válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek
szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),

 gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
 védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye,
 ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye.

5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet
végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
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6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra
és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi
prevenciós elképzelések).

7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen
program).

8. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A beszámolót a fenti tartalommal készítettük el.
A mellékletben vázolt beszámoló reális képet ad a település gyermekvédelmi és gyermekjóléti
helyzetéről.

Kérem az értékelést az alábbi határozati javaslat egyszerű szótöbbséggel történő megszavazásával
fogadják el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról készített 2013. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

Sarród, 2013. június 4.

Turi Lajos
polgármester
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A Gyvt. 1997. évi hatályba lépésével a jogalkotó elsődleges célja volt, a gyermekek védelme a
gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése,
megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek
helyettesítő védelmét biztosítsa. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a
Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A fenti alapelvek figyelembe vételével határozza meg a jogszabály a települési önkormányzatok
feladatait. Minden önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítse és
működtetése, a területén lakó gyerekek ellátásának megszervezése. Az önkormányzat így biztosítja a
kiegészítő családi pótlékot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a
gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való
hozzájutást.

Sarród Önkormányzata a törvényben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget téve biztosítja
az ellátó rendszer működtetését. A Gyvt. hatályba lépésével megalkotta, majd a megváltozott jogi
környezet hatására folyamatosan módosította az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2006.
(V. 2.) önkormányzati rendeletét -, meghatározta benne az egyes támogatási formák
igénybevételének feltételeit, a támogatás mértékét.

1. A település demográfiai mutatói

Maga Sarród település három különálló településből Sarródból, Fertőújlakból és Nyárligetből áll.
Lakosságszáma a népesség-nyilvántartás 2013. december 31-én 999 fő. A lakosságszám az elmúlt
évekhez képest jelentős csökkenést mutat. Annak ellenére, hogy egyre több külföldi, különösen
osztrák és német állampolgár kér és kap letelepedési engedélyt a településen, nem kerülhetjük el a
jelentősebb létszámcsökkenést. Sajnos a település szerkezete öregedő képet mutat, egyre kevesebb
fiatal választja a települést, különösen Fertőújlakot lakóhelyéül.
2013-ben 23 haláleset történt a 3 születéssel szemben. 20-an költöztek el a településről, míg a
beköltözők száma 15 fő volt. A településen építési telkek kialakításával szeretné a település
lakosságszámát növelni, azonban ennek kialakításra jelenleg nem rendelkezik elegendő forrással.
A település demográfiai adatait a következő táblázat szemlélteti:

Korosztály 0-2 3-5 6-14 15-18 19-60 61- Összesen
Fő 18 22 76 35 555 293 1.029

Jelen beszámoló szempontjából a táblázatban bekeretezettként jelölt, 3-18 éves korosztály (133 fő) a
releváns.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ennek a támogatásnak alapvető célja – mint az a helyi rendeletből is kitűnik – azoknak a családoknak
segíteni, akik létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
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élethelyzetbe kerültek. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére 2013. évben nem került
sor.

A nehéz helyzetbe került családokon átmeneti segély megállapításával igyekszünk segíteni, amit
elsősorban a gyermekek ellátására kell fordítani. Néhány esetben éltünk azzal a lehetőséggel, hogy az
átmeneti segély összegét természetben biztosítottuk. 1 olyan családot támogattunk, ahol
gyermekeken tudtunk segíteni (2 gyermek), összesen 15.000 Ft összegben. Sajnos a családok között
vannak olyanok, akik nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy saját maguk is javítsanak a
helyzetükön, így az anyagi támogatás sokszor kevésnek bizonyul.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást, mint ellátási formát váltotta fel. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást 2006. január
1-vel megszüntették, az beépült a családi pótlék rendszerébe. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság intézménye, azt a célt szolgálja, hogy a korábban a rendszeres
gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó egyéb ellátások (pl.: egyszeri támogatás, normatív
étkeztetés kedvezménye, tankönyvtámogatás stb…) továbbra is megillessék az arra rászorulókat.
Sarródon 2013. évben 10 családban 17 gyermekre tekintettel állapítottuk meg a rendszeres
kedvezményre való jogosultságot. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot abban
az esetben lehet megállapítani, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%, illetve 130%-át, és a családnak vagyona
nincs.

Egyszeri támogatás

Egyszeri támogatásként 11 fő után összesen 127.600 Ft kifizetésére került sor. Egyszeri támogatásra
azok a családok jogosultak, akik részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottunk meg.
Az egyszeri támogatást évente két alaklommal, augusztus és november hónapban kell kifizetni. 2012-
től az egyszeri támogatás kifizetése Erzsébet utalvány formájában történik, ami behatárolja, mire
költhetik a családok a támogatást

Óvodáztatási támogatás megállapítására és kifizetésére nem került sor.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető célja, hogy mentális segítséget nyújtson az arra rászoruló
családoknak. A szolgáltatást 2013. évben is a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás látja
el, beszámolóját az előterjesztéshez csatolom. A szolgálat összesen 1 sarródi gyermeket gondoz
alapellátásban, a gyermekek magatartási problémáival, illetve egy család esetén a szülők helyzetével,
illetve az iskolakerüléssel összefüggésben.
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Gyermekek napközbeni ellátása

A Gyvt-ben szabályozott ellátási formák közül az önkormányzat a gyermekek napközben ellátását az
óvodai nevelés és iskolai oktatás keretében biztosítja. Megteremtette annak a lehetőségét, hogy
azoknak a szülőknek, akik munkahelyi vagy egyéb elfoglaltságuk miatt, gyerekük napközbeni ellátását
nem tudják vállalni, felügyelet mellet legyenek gyermekeik. Az óvodai ellátást helyben, 2012.
augusztus 31-ig a fertődi óvoda és bölcsőde, ezt követően a fertőszéplaki Margaréta Óvoda
tagintézményeként biztosítjuk. Az iskolai ellátásra pedig Fertőszéplakkal és Fertőddel rendelkezünk
társulási megállapodással. A napközbeni ellátás keretében étkezést biztosítunk a gyerekeknek. A Gyvt
alanyi jogon a három vagy több gyermekes családokban élők esetén a térítési díj megfizetéséhez
50%-os kedvezményt biztosít. Azok az óvodás gyerekek, akikre tekintettel rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapítunk meg, ingyenesen étkeznek.
Az érintett gyermekek számát, és az önkormányzatokat terhelő összeget a társulás székhely
településeinek gyermekvédelmi beszámolója tartalmazza.

Gyermekek átmeneti gondozása

Az önkormányzatok részére a Gyvt. legutoljára ennek a formának az ellátási kötelezettségét írja elő,
melyet 2000-től biztosítunk, azonban igény nem volt rá. A családok maguk között oldják meg a
gyermekek átmeneti elhelyezését, és nem szívesen kérnek „idegentől” – még ha az szakember is –
segítséget.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

A közigazgatási rendszer átalakulásával és a járási rendszer kiépítésével jelentősen lecsökkent jegyzői
hatáskörbe tartozó gyámhatósági hatáskörök száma, hiszen ez a terület volt az, ahol szinte minden
korábbi hatáskör a járási hivatalokhoz került.

5. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet
végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása

Felügyeleti szerv 2012. év folyamán nem tartott ellenőrzést hatóságomnál.

6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Az önkormányzat a Gyvt-ben előírt ellátási kötelezettségének eleget tesz, újabb ellátási és intézményi
formák – tekintettel arra, hogy a településen súlyosabb, illetve nagyobb számú problémák nem
jelentkeznek – nem indokolt. Leginkább az általános iskolából kikerült fiatalok részére lenne szükség
szabadidős programok rendezésére, mivel az általános iskola és az óvoda keretein belül a
mindennapos elfoglaltság megoldott. Talán a legsarkalatosabb probléma az ifjúság kulturális
szórakozásának, időtöltésének kérdése, melyre megoldást kellene az önkormányzatnak kidolgoznia
akár az egyesületek, civil szervezetek bevonásával is.

Az önkormányzat a gyerekek részére az alábbi programokat szervezi:
Télapó ünnepség: 80 fő  kb. 150.000,-Ft
Gyereknap: 53 fő  kb. 85.000,-Ft
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A tájház a 0-18 éves korosztály számára Játszóházat, jeles napok, néprajzi előadások, kézműves
előadások megtartását vállalja.

7. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a
fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának,
a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Településünkön bűnmegelőzési program nem készül. A Sopron Városi Rendőrkapitányság a
képviselő-testület felé beszámol a település közbiztonsági helyzetéről. A beszámolóból is kitűnik,
hogy a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények a településen nem jellemzőek, de
sajnos akad rá példa. Ezek a fiatalok sok esetben visszaesők, a felnőttkor határán a gyermekvédelmi
rendszer már nem képes kezelni a problémájukat.

8. A civil szervezetek részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában

A településen leginkább a sportegyesület és az önkéntes tűzoltó egyesület, akik fiatalok számára
elfoglaltságot tud biztosítani. Ezen szervezetekkel egyes önkormányzati feladatok ellátására az
önkormányzat megállapodást nem kötött. Úgy véljük, hogy a jövőben az ifjúságot a település
életében jobban be kellene vonni, a közösségi szellemet erősíteni kellene ebben a korosztályban.

Sarród, 2014. június 4.



Beszámoló a gyermekjóléti szolgála t 2013. évi tevékenységéről

A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szol gáltatő az elmúlt évben 11 településen
(Fertőd, AgYagosszergény, Fertőboz, Hidegség Fertőhomok, Fertőszóplak,
Hegykő, Sarród, Pereszteg, Pinnye, Nagylózs) txta el feladatait.
A telePÜlési fogadőőrákat a településekkel egyeztetetí időpontban jelen eJetben
Sarródon kedden délelőtt 9.00-11.00 őráig tartjuk -.g, de a fertődi fogadóórák
(hétfő du., szerdán egész nap, péntek de.) a többi telipülés polgárai részére is
nyitottak.

Sarródon a gyennekjóléti szolgálat ellátási körzetében 151 fo 0-18 éves koru
gyermek é1 (összlakosság 999 fő).
A szolgáIat által folyamatosan gondozott gyermekek száma 2013. évben 1 19
volt.

- alapellátás keretében gondozott gyermek 1 fő,
- védelembe vett gyermek 0 fő a községben.

A GYermekjÓléti SzolgáIat kapcsolatot tart fenn a településeken működő
észlelŐ- jelző rendszer tagaival, a településeken dolgozó körzeti védőnővel,
háziorvossal, az Óvodával, a rendőrséggel és az illetékes pártfogói felügyelőkkel.
A szolgálat rendszeresen együttműködik a települések jegyzőivel és a szociális
igYintézővel, továbbá a Soproni Járási Hivatal Járási Gyámhiv atalával.

Kiegészítő programjainknál gyakran felvesszük a kapcsolatot a településeken
működő művelődésszervező-kkel, civil szewezetekkel, az egyházak
kéPvi selŐivel és egyób támo gaíőkkal (váll alkozők, gazdasági társaságok).

Szakmai, konzultatív kapcsolatot tartunk fenn a megyében működő
gyermekjóléti szolgálatokkal és családgondozókkal ) a Lövői, a
Fertőszentmiklósi és a Soproni Gyermekjóléti Szolgál aítal, a Családsegítő és
GYermekjÓléti Szolgálatok Országos Szövetségével, és a Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalával. Szolgálatunk egyik családgondozőja taga a
Megyei Kábítőszerügyi Egyeztető Fórumnak. ..

A szakmai kapcsolatok "ébren tartása" fontos a szo\gáIat szakmai
tevékenYségéhez, az információ és tapasztalatcserék, a szakmai
továb bkép zé s el<hez é s s zup e rv íziőho z v al ő ho zzáj utá s s z emp ontj áb őL



A Szolgálat az anyagi lehetőségeihez mérten
értekezleteken, konferenciákon, továbbképzéseken. A
a törvényben előírt továbbké pzési kötelezettségeiket.

részt yesz a szakmai
családgondozók teljesítik

Az észlelő - és jelző rendszer működtetése szintén a szolgálat feladata. Az
ellátási körzetben dolgozó valamennyi jelzőrendszeri tag összehívására,
tanácskozásra legalább évente sor kerül. A családgon d,ozők a települési
fogadóórák alkalmával, szükség szerinti gyakorisággal esetmegbeszél8seket
tartanak. Évente megtartjuk a TeÉpülési Taúsko zás|ámelyen a jelzőrendszeri
tagok Írásos beszámolóját figyelembe véve értékeljük az előző év
gyermekvédelmi tevékenységét. Törekszünk az évente 6 alkalommal előírt
szakmaközi megbeszélések témáit a helyi igényeknek megfelelően összeállítani.

A szolgálat családgondozói kötelesek az alapvető titoktartási kötelezettség, az
ide vonatkoző jogszabályok, a szakmai és etikai normákról szóló jogszabályok
és szakmai állásfoglalások betartására, azügyfelek tiszteletben tartisára.

A családgondozók szakmai hozzáállását a "Tanítsd meg halászni!" elv határozza
ffi€g, a szolgálatkészség'és a hiteles szakmai felkészültség mellett. A Szolgálat
családgondozői a heti rendszerességgel sorra kerülő munkaértekezletóken
átbeszélik a családok gondozása során felmerülő szakmai és egyéni, érzelmi
problémákat.

Szolgálatunk igyekszik nagy hangsúlyt fektetni a prevencióra.
Meggyőződésünk, hogy az erős, jól működő közösség megalapozza az
egészséges felnőtté válást. Éppen ezért egyik fő feladatunk, hogy a gyórekeknek
olYan szabadidŐs programokat szervezzünk, amelyben jől érzik magukat, mely
valódi értékeket közv eíít számukra.

A gyermekjóléti szolgáIat játszőhénak, kirándulások, városi programok
szervezésével színesíti a családok, gyermekek szabadidős programjait,
amelyeket kb. 650 fő vett igénybe, napközis táborunkban 40 fő gyermek vett
részt 20l3-ban Programjaink nem csak a fertődi gyermekeknek szól, hanem a
társult települések családjainak is. Szívesen fogadunk felkéréseket a települések
részéről helyben lebonyolításra kerülő jénszőházak, szabadidős programok
szervezésére is.

Mivel egyre többen ismerik a szolgáIatot, jelentős azoknak a száma, akik eseti
segítséget kérnek átmeneti problémáik megoldására. Ilyenkor általábarl
gondozásra nincs szükség, mégis foglalkozunk az adott család nehézségeinek
leküzdésével (p1. hivatalos levelek megírása, közvetítés más intézményekhez pl.
nevelési tanácsadóba, egyszeri segítő beszélgetés, tanácsadás, ügyintézési
segítség stb.)



Terveink között szerepel a Soproni Járással közösen megvalósítandő
pszichológiai szolgáItatás biztosítása, hiszen szinte az összes településen
szükség lenne a szakember segítségére.

Összefoglalva elmondható, hogy a gyermekjóléti szolgálat a törvényben
meghatározott feladataít, a gondozási tevékenységet igyekszik hatékgnyan
végezni, alternatívákat ajanl a gyermekek szabadidős programjainak
válasúékához, és segítséget nyújt az ol<tatási- nevelési intézmények preventív
tevékenys égéhez.

Kérem, és fontosnak tartom mindennemű észrevételüket és javaslataikat,
mert segítik munkánkat, és teljesebbé tehetik az Önök áItaI igényelt
szolgáItatást.

Kérem a beszámoló elfogadását !
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A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának
egyik szakfeladata a családsegítés, amelyet az ,,1993. évi lll. törvény 64§ (1)

bekezdés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokről" szabályoz.

Á csatádsegítés a szociális vagy mentáthigiénés probtémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
él etvezetési képessé g m e g ő rzé se
cé lj áb ól ny újtott szo l g áltatá s. "

A munkánk során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek megfelelően, ahhoz
alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást klienseink
számára, az életvezetési képességük megőrzése, valamint az egyén és a család
életében jelentkezó problémák megszü ntetése, enyh ítése érdekében.
A családokkal, egyénekkel való kapcsolattartás egyrészt a Szolgálatnál, másrészt
pedig a család életterében családlátogatás keretében történik.

A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, ennek ellenére igyekszünk
a rászoruló, nehézségekkel küzdó személyeknek segítséget nyújtani, élethelyzetük
megotdása vagy jobbítása érdekében. A segítségnyújtás során felvesszük a

kapcso l atot és együttm ű köd ü n k a jelzőrend sze r tagj a iva l,

A Szolgálat éves forgalma Sarródon 2013. évben (halmozott): 50
2013, évben a Szolgálatnál megjelent kliensek száma:42fö

A problémák megoszlása 2013-as év folyamán: ':

Eléősorban az anyagi jellegű nehézséggel, küzdő családokkal, egyénekkel kerültünk
kapcsotatba. Az anyagi nehézséggel összefüggésben álltak a foglalkoztatási
problémák, valamint az emberek egészségi állapotának romlása, mely által bevételük
csökkent, kiadásaik pedig megemelkedtek. Nagy számban jelent meg az
információhiány, és ügyintézés, mely mggnehezítette egy-egy család élethelyzetének
pozitív változását. Az előbb említett problémákon felül megjelent még a családi -
kapcsolati, lelki-mentá]is, életviteli, gyermeknevelési nehézség is.



A kapcsolatba került kliensek gazdasági aktivitását tekintve leggyakrabban
álláskereső és inaktív személyekkel kerültünk kontaktusba. lskolai végzettséget
tekintve leginkább a szakképzettség jellemző, de nagy számban alacsony iskolai
végzettségűek is megjelentek.

Családi összetétel alapján elsődlegesen gyermekes családokkal, valamint egyéb
kategóriába (pl: szüló felnőtt gyermekkel) kerültünk kapcsolatba, de jelentös még az
egyedül élők, valamint az egy szülő által nevelt családok száma.

Családsegítő szolgáltatás tevékenysége Sarród teIepülésen:
A 2013-as év folyamán 11 új családdal/személlyel kerültünk kapcsolatba. A
kapcsolatfelvétel többféle módon valósult meg: jelzés által, illetve a nehézséggel
küzdó személy önként felkereste a SzoIgálatot.
Jelzéssel éltek a jelzőrendszeri tagok, lakókörnyezet, társintézmények. A jelzett vagy
hozott problémák elsődlegesen anyagijellegűek, sok esetben pedig megjelent az
eladósodás. Sok család adósságcsapdában van több közüzemi szolgáltatás
esetében is elmaradása van, alacsony bevétellel rendelkeznek, és nem látnak kiutat
az adósságcsapából. A családoknak és egyéneknek egyéni esetkezelés keretében
nyújtottu n k támogatást é lethelyzetü k job b ítása cé ljából.
A seg ítség nyújtás folyamatában bevontu nk társs zerv ezeteket, valam int természetes
támaszokat is. Az adós.sággal, hátralékkal küzdő családokat tájékoztatjuk az
adósságkezelési szolgáltatásról, a szolgáltatás igénybevételének feltételiről.
Kapcsolatban állunk olyan személlyel is,aki nem rendelkezik semmilyen ellátással és
munkája sincsen. Hozzátartozó segíti a minimális megélhetését, valamint a szociális
ellátórendszer.
A klienseknek nincs elegendő információjuk az ügyintézéssel és adósságok
csökkentésével kapcsolatban. Ezért információkkal látjuk e! a klienseket, illetve az
ügyintézés keretein belül átbeszéljük a szükséges lépéseket a probléma megoldása,
vagy nehézség csökkentése érdekében. Az ügyintézések folyamán különböző
szervezetekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal kerültünk kapcsolatba (Járási Hivatal,
Kormányhivatai, Munkáugyi Központ, Nyugdíjbiztosítási lgazgatóság, MÁK, E-on,
Vízmű, stb,)

Tanácsadás, életvezetési tanácsadás is megvalósult az esetkezelések folyamán.
Nehézséget jelent a családok anyagi ellehetetlenülése, mert hiába próbálták
adósságaikat törleszteni, ha bevételük nagyon alacsony, vagy nem volt. Az alkalmi
munkák lehetósége is csökken, mellyel a megélhetésüket, illetve anyagi
nehézségeiket mérsékelni tudták volna, Az esetkezelések között a juttatások is
hangsúlyosak. E szolgáltatás keretein belül egyre nagyobb igény van a
természetbeni segítségnyújtásra (ruhaadomány osztása, használt háztartási cikkek,
bútorok közvetítése), szolgáltatások közvetítésére.. (telefonálás, fénymásolás, fax
küldése) áll.

A 2}13-as évben a Magyar Élelmiszerbanktól természetben felajánlott adományt
kaptunk, mely nagyban segítette a kliensek életkörülményeinek javítását. Sarródon
32 család kapott élelmiszeradományt.

2013_ban 42 család igényelte a családsegítést, melynek keretében folyamatos

támogatást nyújtottunk a családoknak, a felmerült problémák kezelésében.



A segítségnyújtás a Szolgálatnál, valamint családgondozás á]tal a kliens életterében

valósult meg, Az esetkezelések során információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás -

életvezetési tanácsadás, segítóbeszélgetés, szükség esetén továbbirányítás által

segítettük a családokat. Folyamatos volt a családok informálása az igénybe vehető

támogatások köréról, illetve a támogatáshoz való hozzájutás segítésében.
A családok az anyagi, valamint a foglalkoztatási nehézségek miatt egyre

reménytelenebbnek látják a kiutat helyzetükből, mentálisan leterheltek. Ezért nagy

hangsú lyt fektettü nk a seg ítőbeszélgetésre
A csatádok/egyének annak ellenére, hogy aktív keresők, esetleg több ember is
keresó tevékenységet végez a családban, komoly anyagi gondokkal küzdenek, és a

napi megélhetés is nehézséget okoz. Az esetek többségénél banki kölcsön/ök

vannak, melyeket sok esetben megélhetésre, vagy elmaradt közüzemi díjak

kiegyenlítésére vett fel a család. 2013-ban is meghirdettük az egyszeri nyugdíj

segély, illetve a méltányossági nyugdíjemelés igénybevételéhez szükséges
ad ata lapok kitö ltésében tö rté nő seg ítség nyújtást.

Tanácsadás -életvezetési tanácsadás keretében javaslatokat adtunk a családnak a
kiadások struktu rálására.
A klienssel közösen felvettük a kapcsolatot bankokkal, behajtó céggel,
szotgáltató kkal az adósság lehetséges rendezésének megbeszélése céljából.

A családgondozás során folyamatos volt az álláslehetőségek figyelemmel kísérése,
továbbá ázanyagi nehézség csökkentésére alternatíva keresése, az ügyintézésekbe
való segítségnyújtás.

A családgondozás mellett az egyszeri esetek száma is évröl-évre növekszik. Ezen
családot</személyek esetén egyszeri találkozás elegendó a nehézség, probléma
megoldása érdekében.

Sarródon több csatád esetében a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
együttesen valósult meg. Jelzés esetén, amennyiben az gyermekes családot érint,a
gyórmekjóléti szolgálat családgondozójával közösen keressük fel a családokat. A
nónezse-gek megoldása, csökkentése érdekében komplexebb támogatást tudunk
nyújtani a családoknak.

A2o13_as évben is megszerveztük az ÁItáskereső Klub csoportfoglalkozást.
A csoportfoglalkozás célja, hogy a résztvevő tagok megismerkedjenek az
álláskeresés lépéseivel, önmaguk képességeivel, különböző álláskeresési
technikákkal, önéletrajz, motivációs levél elkészítésével, állásinterjún való
részvételhez szükségei készségek elsajátításával. Az Álláskereső Klub heti

rendszerességgel működik Szolgálatunk telephelyén. (Kedd 8-1 0 óra).



Programjaink

- Játszóházak: Ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük e
programunkat. A csoportos foglalkozásokba a hátrányos helyzetű
gyermekeket és szüleiket is igyekszünk bevonni, Célunk ?z, hogy e
gyermekek és szüleik esetében az egyes ünnepekre való készülődés
fontosságát, a családi körben szervezett ünnepségeken való aktív részvételt
helyezzük elótérbe, amely hozzé4árul a szociális és érzelmi biztonság
kialaku lás ához, stabilizá lásához.

- Nyári tábor: Minden év június utolsó, valamint július első hetében egy
kéthetes nyári tábort szervez a Szolgálat. A tábor lebonyolítását hosszas
szervezőmunka előzi meg, melyben a Szolgálat minden dolgozója aktívan
részt vesz. Programokat állítunk össze, előadókat kérünk fel, egynapos
buszos kirándulást szervezünk. Önkéntesek is részt vesznek a tábor
lebonyolításában, akik általában főiskolás hallgatók, illetve középiskolások,

Kapcsolataink:
Több civil szervezettel, alapítvánnyal tartjuk a kapcsolatot:

Fénysugár Alapítvány,a Hatmozottan Sérültekért: Szolgálatunk szorosan
együttműködik a Fénysugár Alapítvánnyal, Az alapítvány önkéntesei által szervezett
,,Hosszú szombat" elnevezésű programnak évek óta otthont ad Szolgálatunk,
továbbá a családgondozók önkéntesként rész vesznek az alapítvány programjainak
lebonyolításában.

Héra Alapítvány: A nehéz szociális helyzetbe került családoknakpályázatot írunk az
alapítvány felé, melyben kérjük, hogy áram-gáztartozásuk csökkentésében,
kiegyenlítésében segítsen. Az eddig benyújtott pályázatok pozitív elbírálásban
részesültek.

Szent Cirill és Method Alapítvány: Együttműködési megállapodást kötöttünk az
alapítvánnyal, amelynek keretében a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-
piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzéseket tartanak az alapítvány
munkatársai az érdeklődök számára, előre egyeztetett időpontokban
Szolgálatunknál.

Segítő Kéz Közhasznú Szociális Szövetkezet: Szintén együttműködési
megállapodást közöttünk a Szociális Szövetkezette] egy 10 alkalommal megtartandó
előadássorozat támogatásáról, amely fogyatékkal élő gyermekek életszakaszait
dogozza íel, információt nyújt, kapcsolatot épít, és a hasonló területen szerzett
tapasztalatok átadásában ad segítséget.

Magyar É!e!miszerbank: Együttműködési megállapodásunk van a Magyar
Élelmiszerbankkal, melynek köszönhetően 2013-ban két alkalomma] kaptunk tartós
élelmiszeradománfi, melyból Sarród rászorulói is részesültek.

Az intézmény dolgozói folyamatosan részt vesznek konferenciákon, és
továbbképzésen, melyek szélesítik az ismereteket, és segítik a hatékonyabb
munkavégzést. A módszertani intézmény által szervezett programokon (szakmai



műhely, esetmegbeszélések) is részt veszünk. Ezáltal is eleget téve a továbbképzési
kötelezettségnek.

További tervek:
Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a családsegítő
szolgálat kompeten ciá4a alá tartozik.
összességében elmondhatjuk, hogy a 2013-as évben végzett családsegítői
munkánk eredményeként, a hozzánk tartozó mikro térség teljes lakosságnak
hatékony és megbízhatő segítséget nyújtunk családi, illetve az egyéni életutakban
felmerülő problémáik orvoslásához, tanácsadás, információ szolgáltatás valamint
ügyintézésben nyújtott segítségünk révén.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy éves beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni,
javaslataival, észrevételeivel, jelzéseivel segítse munkánkat.

Fertőd, 2014. március 27.

Q,/ fu*
EÖyed Mária

intézményvezető
Lévy-Németh Hajnalka

családgondoző



SARRÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9435-Sarród, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99/537-166

e-mail: polgarmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

ELŐTERJESZÉS

2014. évi belső ellenőrzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos tervezési munkára vonatkozó a jogszabály előírja, hogy minden
önkormányzatra, valamint a társulásra és az általa irányított költségvetési szervekre külön-külön kell
a jövőben „Stratégiai Ellenőrzési Terv”-et és „Éves Ellenőrzési Terv”-et készíteni, melyet
kockázatelemzésnek kell megalapoznia. A terveket a képviselő-testületek hagyják jóvá, melyet
tájékoztatásul a társulási tanács elé kell terjeszteni.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a kistérségi iroda elkészítette Sarród Község Önkormányzata
Stratégiai Ellenőrzési Tervét, valamint az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét, melyet az
előterjesztéshez mellékelek. A lefolytatott egyeztetés eredményeként a magam részéről a terveket
jóváhagytam. Most a Képviselő-testületnek kell a két dokumentumot jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sarród Község Önkormányzata Stratégiai
Ellenőrzési Tervét, valamint az önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről Sopron Megyei Jogú Város Ellenőrzési Csoportját tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Vezér Beáta jegyző

Sarród, 2014. május 25.

Turi Lajos
polgármester



2. számú melléklet

Ügyiratszám: 41.054-5/2013.

Sarród Községi Önkormányzat

2014. évi

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE
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I eznlr,nNÓnzns AzELLENóRzEsI AzELLENóRzEs AzELLENóRzÉS AzELLENóRI- AzELLENóR2Bsürn-
I TIPUSA Es AZ TERVET CELJA MÓDszERE zENDó IDó- MEzEsE És a szüxsn-
I 
ELLE_NÓRZES MEGALAPOZÓ SZAK ns szrn- GEs ELLENŐnzBsr

I TARGYA ELEMZESEK VEZETEK KAPACITÁSREV.
II NAPOKBAN
|::::::::
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I. Szab ályszerűségi ellenőrzés

A.: 1./ A Közös ÖnkormányzatiHivatal megalapításának, működésének vizsgálata.

B.: Avizsgálatot a ,,Stratégiai Ellenőrzési Tervben" foglalt belső ellenőrzési cél alapozza meg,

C.: Annak vizsgálata, hogy a közös hivatal működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e,
érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabáIyzatok és vezetői rendelkezések előírásai.

D.: Szurópróbaszerő, elemző.

E.: 2013.- 2014. évek

F'.: II. félév- 15

A tervet összeállította:

Sopron, 2013, november 19.

IPatzn LászIől
belső ellenő vezető

fffi%zW§
\.]; ,,/



SARRÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9435-Sarród, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99/537-166

e-mail: polgarmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

ELŐTERJESZTÉS

Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. év során a Soproni Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja a társulási
megállapodásnak megfelelően Sarród Község Önkormányzatánál a belső kontroll működésének
utóvizsgálatát végezte el. Ugyanez volt az ellenőrzés tárgya valamennyi, a társuláshoz csatlakozott
önkormányzatoknál. Az utóvizsgálatról készített vezetői összefoglaló szerint az önkormányzatoknál a
belső kontroll működése továbbra is gyenge minősítést kapott.

A belső ellenőrzés által összeállított Belső Ellenőrzési Jelentést a polgármester köteles a Képviselő-
testület elé terjeszteni a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg. A település vonatkozásában
összeállított éves ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a jelentést szíveskedjen tudomásul venni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vonatkozásában elkészített
belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a továbbiakban a jelentésben leírt eljárási szabályokat tartsa be.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Turi Lajos polgármester

Vezér Beáta jegyző

Sarród, 2014. április 25.

Turi Lajos
polgármester
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Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás
9400 Sopron, Fő tér 1.

Ügyiratszám: 40. 43912014.
Ügyintézó: Patzner László

Valamennyi belső ellenőrzésre társult
ön kormányzat Hivatalvezetőjének

i F*li+,;l"1:,,,t.,.. ,-

l **Xcín;:*:i§.::i!il ii. j,",',l'

::rkeZgtt,
A.y'l'i ,J ", - p:/

;ktaióneái"n:
1.1 1 !u",,

,/,lJr*, P

Tárgy: Éves Ellenórzési Jelentés
MelÍ.: 1 db Jelentés önkormányzatonként

-Székhelyén,

Tisztelt Jegyző Asszony/Ú r!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsó ellenőrzéséről szóló

37ol2o11. (Xll. 31. ) Korm. rendelet 5Ó. § (8) bekezdése szerint csatoltan megkÜldÖm

az,,Éves Eltenőrzési Jelentést".

Egyben felhívom figyelmét a fent hivatkozott jogszabály módosítására kiadott

iőlpol3. (Vll. r r.lkorm, rendelet 9. § - a sierinti.-.,,A polgármester_a tárgyévre

vonatkozó bves elténórzési jelentést...á targyevet követően, a zárszámadási

rendelettervezettel égYÚejűieg - a képviseiÓ+estület elé teriesztijóváhagYásra." -

előírás vég rehajtására.

Kérem önt, hogy a testület határozatáról a Társulás Belső ellenőrzési vezetőjét

tájékoztatni szíveskedjen.

üdvözlettel:

\. i\Li
r !'.

|\
/Dr. Dobos József/

iegyző

Sopron, 2014. március 20.
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TARTALOMJEGYZEK

Bevezetés

A belső ellenőrzés általvégzett tevékenység bemutatása

1. 2013. évi ellenőrzési lista
2. A tervfeladatok teljesítésének értékelése
3. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések

fontosabb megállapításai
4. A tanácsadó tevékenység

{

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapas zta|atok
alapján, javítására tett fontosabb javaslatok

Az intézkedési tervek megvalósítása

Eves értékelés a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeiről

A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

ilI.

ry.

v.

vI.



Az ,,Éves Ellenőrzési Jelentésünket" a Nemz etgazdasági Minisztérium által kidolgozott

módszertan szerint állítottuk össze.

il. A BELSő ELLENóRzns Álrar_ vEGZETT TEvEKENySEG
BEMUTArÁsa

1. A 2013. évi ellenőrzési lista

SZABÁLYSZERűSEGI TEMAELLENóRZES: A belső kontrollrendszer működésének,

minősége dokumentáltságának vizsgáIataaz önkormányzatokhivatalaiban és a Kistérségi

Irodában:

1. Agyagosszergény Község Onkormányzata
2.. Ágfalva Község Önkormányzata
3. Csapod Község Önkormányzata
4. Csáiordiánosfa Község Önkormányzata
5. Csér Község Önkormányzata
6, Ebergőc Község Önkormányzata
7 . Egyházasfalu Község Önkormanyzata
8. Fertőboz Község Önkormányzala
g. Fertőd Város Önkormányzata
1 0. F ertőendréd Közsé g O1kormány zata

1 1. Fertőhomok Község Onkormányzata
12. F ert& áko s Közsé g Önkormány zata

1 3. Fertőszentmiklós Varos Onkormányzata
1 4. Fertőszéplak Község Önkormányzata
15. Gyalóka Közsé.g Önkormányzata
16. Harka Község Onkormányzata
17. Hegykő Község Önkormányzata
18. Hidegség Község Önkormányzata
19. Iván Község Önkormányzata
20 . Kőpháza Közsé g Önkormányzata
21. Lövő Község Onkormányzata
22. Nagycenk Nagyközség Onko rmányzata .

23. Nagylózs Község Orrkormányzata
24. Nemeskér Község Onkormányzata
25 . P er eszteg Közsé g Onkormányzata
26. Pinnye Község Önkormányzata
27 . Pusztacsalád Község Önkorm ány zata
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2 8. Répces zemel e Község Önkormán y zata

29. Répcevis Község Önkormányzata
3 0. R.öj tökmuzsaj Község Önkorrn ány zata
31. Sanód Község Onkormányzata
32. Sopronhorpács Község Önkormányzata
33. Sopronkövesd Község Önkormányzata
34. Szakony Község Önkormányzata
3 S . Ú1 ker Közsé g,. Önkormány zata
36. Und Község Onkormányzata
37. Völcsej Község Önkormányzata
3 8 . Zsir a Község Önkormányzata
39. Kistérségi lroda

SZABÁLYSZERűSEGI BLLBNőRZES: A belső kontrollrendszer működésének,

minősége dokumentáltságának vizsgáIataPetőházaKözség Önkormányzatának Hivatalában.

S ZABÁLYS ZERú SÉ GI UT óELLENÓRZE s : a kö zérdekű adatok kote\ező kőzzététe\& e

vonatkozó előírások szabályszerűségi témaellenőtzésére tett intózkedések megfelelŐségének

utóellenőrzése:

1 . Agyagosszergény. K özség Önkormán y zata
2. Ágfalv a Község Önkormányzata
3. Csapod Község Onkormányzata
4. Csáfordj ánosfa Község Önkormán y zata
5. Csér Község Önkormányzata
6 . E gyházasfalu Közsé g Önkormán y zata
7 . F ertőboz Község Önkormányzata
8. Fertőd Város Önkormányzata
9. Fertőendréd Község Önkormányzata
1 O.Fertőhomok Község Önkormányzata
1 1,Fertőrákos Község Önkormányzata
72.F ertőszentmikló s Váro s Onkormány zata
1 3 .Fertőszéplak Község Önkormányzata
1 4.Gyalóka Község Önkormányzata
1 5 . I{arka Közsé g Onkormány zata
1 6.Hegykő Község Önkormányzata
i 7, Hide gség Kö"sé g Önkormányzata
1 8. Iván Közsé g Onkormány zata
I 9 .Kőpháza Kö zsé g Önkormán y zata
20.Löv ő Közsé g Onkotmányzata
21.NagycenkNagyközség Önkormányzata .;

22.Nemeskér Község Önkormán y zata
23 .P er eszteg Közsé g Önkormán y zata
24 .P etőháza Kö zsé g Önkormányzata
25 .Pusztacsalád Közsé g Önkorrn ány zata
26.Répceszemere Község Önkormányzata
27.Répcevis Község Önkormányzata
28. Sanód Község Önkormányzata
29. Sopronhorpács Község Önkormányzata
3 O.Szakony Község Önkormányzata



: t.Újker Község Önkormányzata
32.IJ nd Közsé g Önkormányzata
3 3.Völcsej Község Önkormányzata
3 4.Zsft a Község Önkormányzata

REND SZERELLENŐRZBS : F ertőd Váro s Önkormán y zata, Fertőszentmikló s Város

Önkormányzata.

SOPRON MJ VÁROS ÖNKORMÁNYZaIÁNÁL TARTOTT BELSÓ
ELLENŐRZnsnr:

SZABÁLYSZERűSEGI ELLENőnzns : Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala

kontrol1körny ezeténekvizsgáIataaközl,gazgatási feladatváltozás tÜkrében; A készPétukeze|és

kontrollja és működése Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatalában,

SZABÁLySZERűSEGI TEMAELLENőRZEs, a térítési díjbevétel alakulása,

me gáI?apítás ának j o gszerűs é g e s opron M J v áro s Ö nko rmán y zatának ó v o d áib an

S ZABÁLySZERűSE GI UT óELLENőRZp s, R v ezetői elszámo ltatás

mega2apozottságának szabáIygzerűségi témaellenő rzésére tett íntézkedések megfelelŐségének

vizJgá|átaSopron MJ Város önkormányzata áIta| alapított és fenntartott kÖltségvetési

intézményeknél.

TANÁCSADÁS, Sopron MJ Város önkormányzataköznevelés - működtetési feladatainak

első tapasztalatai

2. A tervfeladatok teljesítésének értékelése

összességében mind a negyven társult önkormány zatná|tartottunk belső ellen Őrzést. Ez 10

vizsgálatót jelentett, melyre 3J3 revizori napot fordítottunk.

valamennyi betervezett önkormány zat vizsgél,atát elvégeztük.

Megiegyzés: Sopron MJ Város Önkormányzatánál2}I3. évretervezett - külső

":roJuertaikapacitást 
igénylő informatikai rendszer-ellenőrzést a Hivatal vezetése

maradvány-tockázatiéni kezelte , így ezt avizsgáIatota2}l{. évi ellenőrzési tervben

újból szerepeltetttlk, Az adósságállomány kezelésének gyakorlata Sopron MJ Város

Őrk".r"áryzatánáIcímű pénzügyi ellenőrzésünk folyamatban levŐ, 1e nem zárt el\enőrzés,

ezért az,,Eves ellenőrzési jelentés" erre vonatkozőan adatot nemtu1talmaz,

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegYelmi eljárás

megindítására okot adó cselekmény, mulas ztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel,
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A ,,Belső Ellenőrzési Kézikönlv" elóírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést

és véleményt megfogalmazni az álta|a ellenőrzött terüietről. Az értéke\és 2013. éYben az

alábbiak szerint alakult:

- megí'elel'őz 2
- korlátozottan megfelelő: 4

- gyenge:3
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt

Megiegyzés: egy ,,vizsgáIat" esetében a feladat tanácsadás volt, ahol értékelést nem adtunk.

Az összesített értékelést összesen 28 megállapííástámasztja aIá. Megállapításainkat

rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőtzött tevékenységre, beleértve a

belú irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságáraés eredményességére vonatkozó

befolyásukat:

- kiemett jelentőségű megállapítás: 7

- át|agos jelentőségű megállapítás: 15

- csekély jelentőségű megállapítás: 6

Az elvégzett vizsgálatainkra'az eIlenőtzött szervezetek részéről észrevétel nem érkezett.

3. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb

megállapításai

Lz a|ábbiakban röviden összege zzúk az egyes ellenőrzési jelentéseink főbb megállaPÍtásait.

Ertelemsze rűen az,,Eves ellenőrzési jelentésünk" ezen fejezete csak az adott önkormánYzatra

vonatkozó vizsgálat megállapításait tarlalm azza,kivéve,ha avizsgáIat tíPusa témaellenőrzés

volt. Kiilön jelentés készült a társulásra vonatkozóan is.

3. 1. A belső kontrollrendszer működésének, minősége dokumentáltságának vizsgálata

az önkorm ányzatokhivatalaiban és a Kistérségi lrodában,

Szabályszerűségi témaellenőrzésünk 39 önkormányzatra-Petőháza önkormányzata a

vizsgálatot külön, más alkalommal kérte - és a Kistérségi Irodára vonatkozott.

Főbb megállapításaink a következők voltak:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésérŐl szóló 31alz)Il
(XiI. 3t j rorm. rendelet li.§ szerint a költségvetési szerv vezetője ,,Nyilatkozatban"

köteles értékelni a koltségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Ez az elŐÍrás

egyben avezetőíelszámoltathatóság rendszerének jogszabá|yi a|apját is jelenti.
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A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által akockázatok kezelésére és tárgyilagos

bizonyosságmegszeízése érdekében kialakított folyamatrendszer, melyórt a költségvetési
szew vezetó.|e a felelős, aki köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülŐ - megfelelő

- kontrollkörnyezetet (megfeleIő szabá|yozást kell kialakítani),
- kockázatkezelési rendszert (elemezni kell, fel kell rá készülni),
- kontrolltevékenységeket(felderíteni, kezelnikell),
- információs ós kommunikációs rendszert (megosztani, tudomásra kell hozni),

- monitoring rendszert (nyomon kell követni)

kialakítani, működtetni és fej leszteni.

A belső kontrollrendszer tartalmazzamindazon elveket, eljárásokat és belső szabá|yzatokaí,

melyek biztosítják, hogy

- a költségvetési szeív tevékenysége és célja összhangban legyen a szabáIyszerűséggel,

szabá|yozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség
követelményéve1,

- azeszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásbanne kerüljön sorpazatlásra,
vi s s z aé 1é sre, rendelteté pe l l ene s f elhasználást a,

- megfelelő, pontos és naprakész információk ál§anak rendelkezésre a költségvetési
szerv működésével kapcsolatosan, és

- a belső kontrollrendszer harmonízáciőjáta és összehangolására vonatkozó
j o gszab á|yok vé grehaj tásra kerü§ enek a módszertani útmutatók fi gyel embevételével.

A fenti elvek érvényesülése a belső ellenőrzési vizsgá|at alaplán a belső kontrollrendszer
elemei szerint a következő volt:

Kontrollkörnyezet:

A hivatalve zetőkmegítélése szerint az adottköltségvetési szervezet belső struktúrája képes

hatékonyan elősegíteni a szervezeti célok teljesítését. A teljesítményértékelés rendszere a

vizsgáltszervezetek9z%-aesetébenműködött.Ahivatalvezetők9s%-arendelkezett
munkaköri leírással, bár ezek 61 % - a nem konkretizált. Írásos etikai normarendszert

mindössze avizsgáIt szervezetek 5 oÁ - a esetében találtunk.

Kockázatkezelés: 
.;

A vizsgált szervezetek - egy kivétellel * rendelkeztek ,,Kockázatkeze\ési Szabályzatta|". Az
értékelésre benyújtott kontrollok azonban áItalában mintaszabályzatok voltak, a szewezetre

vonatkozó egyedi sajátosságokat nem tükrözték pl,: kockázatok kezelőjének meghatálozása, a

kockázatkezelésben résztvevők rögzítése, az adottköltségvetési szerv kockázati
tűrőképessé gének me ghatarozása stb.

A kockázatkezelés dokumentumainak étékelése kapcsán - melyet mindössze 4

önkormányzat, de azok sem teljes körűen küldtek meg - megállapítottuk, hogy az

önkormányzatokés a Kistérségi Iroda avizsgáltidőszakban dokumentált, tényleges

kockázateiemzést,kockázatfelmérést nemvégertek. Így nem kerültek megállaPÍtásraazadott



SzeÍvezetektevékenységóben,gazdálkodásábanrejlókockázatok,továbbánemkerúltek
me ghatáro z ásra az"!i""Xffi?;;;ü;ű;llJ ;Ó, intézke dé s ek é s me gtételÜk mó dj a'

Kontrolltevékenység:

Avizsgáltszervezetekalapvetőenrendelkeztekellenörzési.nyomvonalial,azonbana
szervezetek mintegy 25 %- a c,sak.érr;;;;t eleget sz'abá..vozási kötelezettségének' A

szabállalanságok í"rJereral írott 
"ri 

ur**Ja"r i .rir.gati 
' 

zervezelek 82 % - a rendelkezett'

ezek 6I oÁ _ a azonba.n a hatályo,;og";;i}i t,ou,t"t*enYeűek maradéktalanul nem felelt

meg. A vizsgált ,r"*.r"r"u;"i",á.;;i;;k;dri iáirarrur valÓ ellátása alaPvetően

biztosított volt, azuaotti"i"rosségi ktirJt^úi"a,,'a"vorar, átirtJs) megfelelő.en elhatároltak

voltak. A munkatársak nyilvántart*"d;;öj"ái "ul 
inrorma"lokhóz való hozzáférését a

,r.rrr"r"t"t 28 %, a nem szabály ozta,

Információ és kommunikáció:

A belső és kütső kommunik áciő avizsgált szervezetek 44 % - a, illetve 13 % ' a esetében

nem, illetve 38%:';-a--isi,_ u..",efJJfiilffil::,,.O* siabályozott, AváIaszadók 95

oÁ _ augylátja, hog] l rra-itart""rroitui r"ndszerek r"gi ik ;' infoáácios és kommunikációs

feladatok teljesítés?i. A ;;;;ó* i s x -l "","lan" 
,rupi*err'ek a gazdasági eseménYek

nyilvántartását,

Nyomon követési rendszer:

A vizsgált szeryezetek19 % -a nem múködtet olYan monitoring rendszert' melY lehetővé

tenné aszetvezettevékenységének, "';;i;k;"guuló,ítá,á"ak 
nyomon követését,

Y ezetői nyilatkozat:

Az önkorm ányzatokesetében a belső kontrollren dszet értékelésérŐl szÓlÓ nYilatktlzaltéte|i

kötelezettségének az etíerötelezett v 
"Áreu 

69 % -u 
'r.r' 

i"n .leget. Azon ÖnkormánYzatok'

amelyek ,.na"mJr]i.t r.aii*egrr"téri"f;;ménny_l, azintézménúzetők 78 % , a nem tett

eleget nyilutt ozu:tij^á t otet"]z"ttsegl".t. ió i, ot, or, _ ior:, 04, 01, közötti idószakot

vizsgálva, ", 
o"u"Áá",r*i lrlr"lJoo ái"iakulásával ,vezeíővá|tásával kapcsolatban a

nyilatkozattét.li;;;űttségének ̂ ár"iahivatalvezetők 
89 oÁ - anemtett eleget'

T ováb bképzési kötele zettségz

A belső kontrol'rendszer témakörében kétévente kötelező képzési kötelezettségének csak a

hivatalvezetők 61 oÁ- atetí eleget,

Amegállapításokhozkapcsolódófőbbjavaslatainkazalábbiakvoltak:

-ahiányző,vagyfelülvizsgálatraszoruló,ajelentésbenrögzítettkontrollok
(ellenórzés,irl*r""*]üÁ"uű"["rJlésiszabályzat,siabálytalanságok
szől ő szab áI}, 

"t, 
munkakori,leíril"i, ú r rti é s ktilső kommunikáció ),

-koc,kázateleÁzéselvégzóse,r.*r.a'Á.zelésésannakdokumentálása,
- a belsó k""";]il""ásár elemeinek múködtetése,

_ a y ezetői nyilatko zat megadár^ ;;i;ő k"ntrollrendszer minősé géről,

elkészítése
kezelésóró1
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a belső kontrollrendszer tárgyábart elóírt továbbképzési kötelezettség teljesítése,
a belső kontrollrendszer fej les ztése.

Az e|lenőrzés nyomán kialakult véleményünk avizsgált területről, illetve folyamatról
összességében: gyenge volt.

Me gi e gyzés : Fenti vizs gál atunk at P etőháza Közsé g Önkormán y zatánál is elvé geztük, -

kérésükre - egy más, számukra alkalmas időpontban.Itt az ellenőrzés nyomán kialakult
véleménytink avizsgáIt területről, illetve folyamatról összességében: korlátozottan
megfelelő volt.

3.2. A közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkoző előírások szabályszerűségi
témaellenőrzésére tett intézkedések megfelelőségének utóellenőrzése.

Utóvizsgálatunk 34 önkormétnyzatravonatkozott. 5 önkormányzat (Ebergőc, Nagylózs,
Pinnye, Röjtökmuzsaj, Sopronkövesd) a vizsgálatot nem kérte, arra hivatkozással, hogy a
társulásbó1 kiléptek.

Főbb megállapításaink a következők voltak:

Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismemi
és azokat terjesáeni. Ezen alapvető jog érvónyesülését elősegítendő, az Országgyűlés
elfogadta az ínformációs önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szőlő 20Il. évi
CXII. törvényt (Infotv.). Az Infotv. szerint az elektronikus közzétételt az adatok internetes
honlapon valőhozzáfórhetővé tételével kell teljesíteni. További feladat, hogy az egységes
közadat kereső rendszerhez is biáosítani kell a csatlakozást, hogy az áIlampolgár egységes
felületen közvetlenü| isltozzáférhessen bármely közzétételre kötelezett szeru közzétett
adatalltoz, pontosabban az affa utaló hivatkozáshoz,

A fenti követelmények érvényesülését vizsgálta a belső ellenőrzés 2012. évben 39
önkormányzatnáI. Megállapításainkat 40.94412012. úgyszámű,,Az információs
önrendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szőlő2011. évi CXII. törvény a
közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálatáról szóló
ellenőrzési j elentésünkben" y5 gritettük.

Akkori ősszegző megállapításaink a következők voltak: .,

Sopron - Fertőd Kistérség vizsgált önkormányzatainak 13 % - a nem készített saját honlapot,
87 % - a pedig nem tett eleget aközadattár rendszeren való megjelenítési kötelezettségének.
A jogszabályban előírt ,,Közzétételt SzabáIyzattal" az önkormányzaíok 85 % - a rendelkezett,
de azok szabályozási színvonala csak 45 Yo esetében volt megfelelő.
35 oÁ volt azon önkormányzatok száma, amelyek nem szabályozták a közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendj ét,
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A vizsgált önkormányzatok 53 % - a honlapjának nyitólapj án a ,,kőzérdekű adatok"
hivatkozást nem helyezte el, 88 oÁ az egységes közadat kereső rendszerre mutató hivatkozást
Sem.

Az önkormányzatok3} % - a nem jelölte ki a honlap í-elelősét, azon 30 Yo pedig akik külső
szolgáltatót bíztak meg többségéberr nem, vagy nem teljes köriielr szabályozta az adatfelelős
és az adatkezelő feladatait,
Az önkormányzatok 65 % - a aköz&dekű adatokat nem az álta]ános közzétételi lista
alkalmazás áv al, j o gszabályb an el ó írt szerkezetb en tett e kö zzé .

A vizsgált önkormányzatok94 % - a az adat közlésével, helyesbítésével, frissítésével vagy
eltávolításával kapcsolatban az esemény bekövetkeztének dátumát, valamint az esemény
kiváltásában közreműködő felhaszná|ő nevét nem naplózta, a naplóról rendszeres biztonsági
másolatot nem készített.
Az infotv. végrehaj tásával összefüggő kötelezettségek telj esítéséről mindössze az
önkormányzatok 5 % - a készített átfogőjelentést.

Utóvizsgálatunk során értékeltük; az intézkedési terv készítését, az abban foglaltak
végrehajtását a következők szerint:

A vizsgált 34 önkormányzatkciztil 1 még mindig nem rendelkezett honlappal.

,,Kőzzétételi Szabályzata" korszerűsítését az önkormányzatok 20 % - a még nem végezte el.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendlét az
önkormányzatok73 % - a továbbra sem jelenítette meg a honlapon,

Az önkormányzatok 4I % - a továbbra sem jelölte ki honlap felelősét, illetve külső szolgá|tatő
esetén rrem rögzítette az adatfelelős és az adatközlő feladatait,

Azintézménnyel rendelkező önkormányzatok&I % - a esetében azíntézmérryi közzétételi
kötelezettség továbbra sem teljesült.

Az á|talános közzétételi listát csak az önkormányzatok 51 % - a alkalmazta és csak 12 oÁ

esetében volt biztosított a napra készség.

Az Infotv. végrehajtásával összef[iggő,2012. évre vonatkoz,ő, átfogőjelentés készítési
kötelezettségét a vizsgált önkormányzatokközül egyetlen egy sem teljesítette.

Az önkormányzatok 44 % - a nem készített a hiányosságok felszámolását célző intézkedési
tervet, jelentéstételi kötelezettségének pedig egyetlen önkormányzat sem tett eleget.

A megállapításainkhoz kapcsolódó íőbb javaslatainr. ui urXnliak voltak:

- saját honlap készítése,
- közadattár rendszeren való nregjelenítési kötelezettség teljesítése,
-,,Közzétételi SzabáIy zat" korszerűsítése, kiegés zítése,
- belső szabályzat készítése - és a honlapon való megjelenítése - akőzérdekű adatok

megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről,
- honlap felelős kijelölése, feladatainak belső szabályzatban, munkaköri leírásban való

rögzítése,
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- belső szabáIyzat készítése külső szolgáItatő esetén azadatfelelős és azadatkőzlő
feladatairól, felelősségéről, ellenőrzési kötelezettsé geiről,

- a költségvetési intézményekközzétételi kötelezettségének áttekintése, megoldása,
szabáIyozása,

- az általános közzétételi lista alkalmazása, adatokkal való feltoltése, naprakészségének
biztosítása,

- naplőzás, biztonsági másolat készítési kötelezetts ég szabáIy ozása,
- gyűjtőszámon való iktatás, év végén statisztikai kimutatás készítés a közérdekű adat

megismerése iránt a hivatalba benyújtott igényekről,
- az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről év végón átfogó

jelentés készítése.

Az ellen&zés nyomán kialakult véleményütk avizsgált területről, illetve folyamatról
összességében: gyenge.

4. A tanácsadó tevékenység

A helyszíni vizsgálatok kapcsán számos kérdésben fogalmaztuk meg szakmai véleményünket
a konkrét vizsgálati programpdntokon túl is. A helyszíni ellenőrzési alkalmak mellett -
elsősorban telefonon - több esetben fordultak M egyes hivatalok vezetői, dolgozói szahnai
kérdé sükke l szerv ezetünkhöz.
Sopron MJ Vráros Önkormányzatarészéte módszertani segédietet is szerkesáettünk azűn.
,,ellenőrzési nyomvonalak" készítéséről, naprakészen tartásának rendjéről.
Az éves ellenőrzési terv készítésekor tanácsadói felkérés a belső ellenőrzéshez Sopron MJ
Város Önkormanyzatavonatkozás ában érkezett, mely hivatalos tanácsadói megbízás
végrehajtásra került.

III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MÚKÖnnsnNnx nnrnxnr-psn,
ELLENÓRznsr rnpaSZTALAToK ALApJÁN, JAvíTÁSÁn q. TETT FoNToSABB
JAVASLATOK

Az év során témaellenőrzés keretében minősítettük 39 önkormányzat belső kontrollrendszerét.
A belső kontrollrendszer 5 elemére vonatkozóan az alábbiakat tapasztaltuk:

Kontrollkö rnyezet:

A teljesítményértékelés rendszere avizsgált szervezetek 92 % - a esetében működött. A
hivatalvezetők 85 oÁ - arcndelkezett munkaköri leírással, bár ezek 61 % - a nem volt
konkretizált. Írásos etikai normarendszert mindössze a vizsgált szewezetek 5 oÁ - aesetében
találtunk.
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kockázatkezelés:

A vizsgáit szervezetek - egy kivétellel * rendelkeztek ,,Kockázatkezelésí Szabályzattal". A
kontrollok azonban áItalában mintaszabályzatok voltak, a szervezetre vonatkoző egyedt
saj átosságokat nem tükíöáék.
Az önkormányzatok avtzsgált idószakban dokumentált, tényleges kockázatelemzést,
kockázatfelmérést nem vógeztek. Így nem kerültek megállapításra az adott szervezetek
tevékenységében, gazdáIkodásában rejlő kockázatak, továbbá nem kerültek meghatátozásta
az e gyes ko ckázatokkal kapcs o1 atos intézkedések és me gtételük módj a.

Kontrolltevékenység:

A vizsgált szervezetek alapvetően rendelkeztek e|len&zési nyomvonalIal, azonban a
szervezetek mintegy 25 % - a csak részben tett eleget szabáIyozási kötelezettségének. A
szabáIytalanságok kezeléséről írott eljárásrenddel a vizsgá|t szervezetek 82 oÁ - arcndelkezett,
ezek 6l Yo - a azonban a hatályos jogszabáIyi követelményeknek maradéktalanul nem felelt
meg. A vizsgált szervezetek munkatársainak munkaköri leírással való ellátása alapvetően
biztosított volt, az adott felelősségi körök (kiadmányozás, döntós) megfelelően elhatároltak
voltak. A munkatársak nyilvántartásokhoz, (minősített) információkhoz valő hozzáferését a
szervezetek 28 % - a nem szabályozta.

lnformáció és kommunikáció:

A belső és külső kommunikáciő avizsgáIt szewezetek 44 % - a, illetve 13 % - a esetében
nem, illetve 38 Yo - a és 46 oÁ - a esetében pedig csak részben volt szabáIyozott. A vezetők i 8
oÁ - anem látta naprakésznek a gazdasági események nyilvántartását.

Nyomon követési rendszer:

A vizsgált szervezetek ]9 % - a nem működtetett olyan monitoring rendszefi, mely lehetővé
tenné a szetvezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését,

Yezetői nyilatkozat:

Az önkormányzatok esetében a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló nyilatkozatíételi
kötelezettségének az effe kötelezett vezetők 69 % - a nem tett eleget. Azon önkormányzatok,
amelyek rendelkeznek költségvetési intézménnyel, az intézményvezetők 18 % - a nem tett
eleget nyilatkozattételi kötelezettségének . 2012. 01. 0l . - 2013. 04. 0 i . kozcitti időszakot
vizsgálva, az önkormányzatihivatalok átalakuIásával,vezetőváItásával kapcsolatban a
nyilatkozattételi kötelezettségének atávoző hivatalvezetők 89 oÁ - anem tett eleget.

a:

Továbbképzési kötelezettség:

A belső kontrollrendszer témakörében kétévente kötelező képzési kötelezettségének csak a

hivatalvezetők 61 oÁ- atett eleget.



A belső kontrollrendszer javítására, a39 önkormányzat részére, az alábbi javaslatokat
tettük:

- a hiánYzŐ, vagy felülvizsgálatra szoruló kontrollok elkészítése (ellenőrzési
nYomvonalak,kockázatkezelési szabályzat, szabáIytalanságok kezeléséről szőIő
szabályzat, munkaköri leírások, belső és külső kommunikáció szabályozása),
ko ckénatelemzés elvé gzé se, ko ckázatkezel és é s annak dokumentál ás á,
a belső kontrollrendszer elemeinek működtetése,
a v ezetői ny llatkozat me gadás a a belső kontro l lrendszer minő sé gérő l,
a bels Ő kontro llren dszet tár gy áb an előírt továbbképzési kotelezettsé g telj esítése,
a belső kontrollrendszer fejlesztése.

IY. AZINTEZKEDESI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSa

A Belső ellenőrzés minden jelentését javaslatokkal és ajánlásol<kal zárta,megjelölve a
feladatot, felelőst és a határid őt. 2013. évben összesen 5 1 javaslatot tettünk. Főbb
javaslatainkataz,,Évesellenőrzésijelentésünk"egyes osszegzővízsgálatimegállapításaiután
rögzítettük.
A belső ellenőrzés ,,Ellenőrzési,Jelentései" a hiányosságok feltárásamellett, azokkijavítására
iránluló javaslatokat - feladat, felelős, határidő megjelölésével - is tartalma ztak. Ezzel az
ellenőrzésjelentősen segítette azellenőrzöttszervezetek, szervezeti egységek vezetőit
intézkedési terv készítési feladataik ellátásában.
Az Íntézkedési tervek készítése és az arratett intézkedések az egyes vizsgá|ataink szerint a
következőképpen alakult:

,,A belső kontrollrendszer működésének, minősége dokumentáltságanak vizsgálata az
Önkormányzatok hivatalaiban és a Kistérségi lrodában" című szabilyszerűségi
témaellenőrzés:
Csak a társulásban maradni kívánt önkormányzaíokkészítettek - kettő kivételével -
intézkedési tervet. Jelentési kötelezettségének azonban - fi gyelemfelhívó levelünk
ellenére - egyetlen önkormányzat sem tett eleget. Iván, Csér, Csáfordjánosfa,
Pusáacsalád, I4kér, Egyházasfalu községek c;nkormány zataihatáridő-módosítást
kértek és kaptak, így jelentéstételi kötelezettségük határideje módosult.

,,A közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírások szabályszeniségi
témaellenő ruéséte tett intézkedések megfelelőségének utóellenőrzése" című
szab ály szeriisé gi utóell e nőr zés :
Az Önkormányzatok 44 % - a az alapvizsgálatravonatkozóan nem készített a
hiányosságok felszámolását célző intézkedési tervet, jelentéstételi kötelezettségének
Pedig egyetlen önkormányzat semtett eleget, ezértutővizsgálattal kísértük ny*on -ellenőrzésjavaslatait. Eves ellenőrzésijelentésünk készítéú idején azltőviz'sgálatra
vonatkozó j elentés r e alizálása mé g fo lyamatban volt.
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v. ÉvEs ÉnrrKELL: r BELSó ELLENÓRzns rÁncyl ÉS SzEMELyI
FELTETE 1p 1}rr lL

- ]:.i_ e"lenorzési vezetŐ,
- :c:_.:, ellenőrzési munkatárs I.,
- :cis,,. ellenőrzési munkatárs II.

',':. -::ienn} i belső ellenőr rendelkezik szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel és

_. z:_<iránrú középfokú képesítéssel is.
\ belsó eiienőrök regisztráltak a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet
,, e g z ó k nemzetgazd asági mini sáériumi nyilvántartásában.

A belső ellenőröket mintegy 15 - 35 éves szakmaitapasztalat jellemzt.
A Belső ellenőrzés az,,ÉvesKépzési Tervóben" (41. 061-2l20I2.) foglaltakat aza!ábbiak
szerint hajtotta végre: l

- havonta megtartottuk a jogszabá|y ismertetéseket,
- az ún. ,,Költségvetési Levelek" szakfolyóirat fontosabb kérdéseit szintén havonta

átbeszéltük,
- rendszeresen tanulmányoztuk a NemzetgazdaságiMinisztérium Ellenőrzési

Rendszerek, valamint az Allami Számvevőszék honlapját,
- figyelemmel kísértük a társulásbanvégzett belső ellenőrzés sajátosságait.

A következő belső oktatásokat tartottuk meg:

- Az államháztarlás számviteléről szőlő 4lZ0I3. (L 1 1. ) Korm. rendelet,
- Az elemi költségvetésről szóló I0l20L3. (nI. 13. ) NGM rendelet,
- A belső kontrollrendszerről és a belső ellenőrzéstőI szóló kormányrendelet aktuális

évkozi módosítása (264l20L3. (VII. 11. ) Korm, rendelet,

^ Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kotelező

elszámolási módjáról szőlő 38l20i3, (IX. 19. ) NGM rendelet,
_ Az ál|amháztartás számviteléről szőlő 412013. (L 1 1. ) Korm. rendelet eltérő

szöveggel történő hatályba léptetése: 30]l20I3. (VIII. 14, )Konn, rendelet,
- Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos

feladatokról szóló 3612013. (IX. 13. ) NGM rendelet,
- A belső kontrollok és azirúegritas az önkormányzatoknál az Allami Számvevőszék

v izs gáIati tap asztal atai s zeri nt,

- Korrupciós kockázatok aközszférában - azlntegtitas Projekt 2013-as ereclményeinek

bemutatása.
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A fenti adatokból is jól látható, hogy a Belső ellenőrzés költségtakarékos módon, elsősorban a
belső oktatásrahelyezve a hangsúlyt, hajtotta végre képzési tervét.

vI. A BELSŐ ELLENÓRZnsr rrvnKENYSÉG FEJLESZrnsnnn
VONATKOZÓ JAVASLATOK

2013. évben nem volt olyan ,,Ellenőrzési Jelentéslink", melyre az ellenőrzött szervezetek,
szetvezeti egységek vezetői, és akikkel az el|enőrzés anyagát megismertették, észrevételt
fogalmaztak volna meg.
A 2010. éúőIhatáIyos egységes,,Belső Ellenőrzési Kézikönyv" szükséges feltilvizsgálataaz
év során megtörtént. Figyelembe vettük aNemzetgazdaságiMinisztérium új módszertani
anyagáí és a belső ellenőrzési társulás feltilvizsgálatának eredményét.2014. évíől24
önkormányzat számít Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala Belső ellenőrzése térségi
munkáj ára S opron és Térsége Önkormán y zati T ár sul ás keretében.
További feladatként jelentkezik Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás belső ellen őtzési rendszerének megszervezése is, Erre
vonatkozóan a Tarsulás ,,Belső Ellenőrzési Kézikönyvét",,,Stratégiai Ellenőrzési Tervét" és
,,20l4. évi éves belső ellenőrzédi teryét" kidolgoztuk.
A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése garanciális elemének tartjuk, hogy a belső
ellenőrzési vezető tagja annak a forumnak, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium
ÁIlamháztarlási Belső Kontrollok Főosztályán működik, így első ierUakap értesítést, illetve
kérik ki a véleményét a jogszabály-módosításokról, kifejtheti véleményét az egyes
módszerlani segédletekről, ismertetheti a legjobb gyakorlatokat, meghívást kap személyes
találkozókra.

Sopron, 2014. március 20.

Lászlő
okl. k

belső ellen rzésivezető
afffi}

Q",,'iu-r*



SARRÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9435-Sarród, Rákóczi u. 8.

Tel/fax: 99/537-166

e-mail: polgarmester@sarrod.hu

web: www.sarrod.hu

ELŐTERJESZÉS

Napelemes pályázat az önkormányzat tulajdonában lévő épületeken

Tisztelt Képviselő-testület!

Ismételten kiírásra került a Fotovoltatikus rendszerek kialakítása KEOP -2014-4-10.0/N pályázat,
amelynek célja, hogy ösztönözze a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek
elterjesztését. A pályázat keretében támogatás igényelhető napelem beszerzésére és kiépítésére.

A pályázaton helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati költségvetési szervek vehetnek részt. Egy
pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, illetve egy projekt esetén csak egy pályázathoz nyújtható
támogatás.

Kizárólag olyan épülethez kapcsolódó beruházás támogatható, melyet a pályázat benyújtásának
évében, és az azt megelőző 3 évből legalább 1 teljes évben rendeltetésszerűen használták.
Támogatható tevékenységek:

 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása
saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

 50 kVA teljesítmény alatti, sziget üzemű napelemes rendszer(ek) kialakítása saját
villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából.

Telepíthető rendszerek:
 napelemes rendszer max. 50kVA háztartási kiserőmű
 napelemes rendszer max. 50 kVA sziget üzemű napelemes rendszer(ek)

A megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek költsége a csatlakozási teljesítményre
(inverter teljesítmény) vetített beruházási költség fajlagos nettó költségszintje 800.000 Ft/kW
összeget nem haladhatja meg.

A konstrukció keretében elnyerhető támogatási összeg minimum 20 M Ft, maximum 50 M Ft. A
támogatás maximális mértéke: 100%.

A pályázó köteles a projektet a Támogató Okirat hatályba lépését követő 90. napon belül
megkezdeni. A projekt fizikai befejezésének határideje: 2015. május 30.

A pályázatok benyújtására 2014. július 21-22 között lehetséges, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Amennyiben a Képviselő-testület a pályázat benyújtása mellett dönt, és a pályázat támogatásban
részesül, úgy lehetőségünk lenne az önkormányzati hivatal, a kultúrház, az óvoda, a nyárligeti
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művelődési ház és orvosi rendelő, valamint a fertőújlaki művelődési ház és orvosi rendelő
energiaellátását korszerűsíteni, úgy hogy az önkormányzatnak az anyagi ráfordítást ne
eredményezzen. A fejlesztést követően a fenti épületek megtermelik ugyanazt az energiát, amit
elhasználnak, így villamos energia költséggel a továbbiakban nem kell számolnunk.

A pályázat lebonyolítása során lehetőségünk van szállítói finanszírozást igénybe vennünk, így a
támogatást sem kell megelőlegezni.

A támogatás célja és a konstrukció is kedvező az önkormányzat számára, így javaslom, előzetesen
foglaljon állást a képviselő-testület, hogy élni kíván a pályázat lehetőségével. A végleges döntést
akkor kell meghozni, amikor az előkészítés eredményeként egyértelművé válik a beruházás nagysága.

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzat részt kíván venni a Fotovoltatikus rendszerek kialakításának
támogatásra kiírt KEOP-2014-4-10.0/N pályázaton. Ennek keretében az önkormányzat tulajdonában
lévő alábbi épületek villamosenergia-ellátásának napelemmel történő fejlesztését tervezi:
Önkormányzati hivatal, Sarród, Rákóczi u. 8. 237. hrsz
Kultúrház, Sarród, Kossuth u. 2/a. 355/1. hrsz
Óvoda, Sarród Fő u.32, 109/2. hrsz
Művelődési ház, Nyárliget, Fő u. 2. 537/5. hrsz
Művelődési ház, Fertőújlak, Fő u. 12. 817/1. hrsz

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítése érdekében szükséges feladatokat
elvégezze.

Határidő: 2014. július 21.
Felelős: Turi Lajos polgármester

Sarród, 2014. június 5.

Turi Lajos
polgármester


