
















































Gomba Község Polgármesterétől 
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Tel: (29) 633-061  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: polgarmester@gomba.hu 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 26-án (csütörtökön) 1500 órai 
kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton meghívom. 
 

Az ülés helye: Községháza tanácsterme (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.). 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

 

 

1.) Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki tájékoztató a két ülés közötti időben 
történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-

testület döntéseinek végrehajtásáról 
          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke 

          Előkészítő:                      jegyző 

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges 

 

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
 Előterjesztő: polgármester 
 Előkészítő: jegyző és intézményvezető 

 Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges 

 

3.) Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról  
 Előterjesztő: polgármester 
 Előkészítő: egészségügyi szolgáltatók 

 Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges 

 

4.) Javaslat az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek védelméről szóló 
27/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: polgármester 

 Előkészítő: jegyző 

 Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges 

 

5.) Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi - számviteli törvény szerinti - 

beszámoló jelentésének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására 
 Előterjesztő: polgármester 
 Előkészítő: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 Véleményező: Pénzügyi Bizottság 
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6.) Javaslat az önkormányzat 2015. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének 
elfogadására 

 Előterjesztő: polgármester 
 Előkészítő: jegyző 

 Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges 

 

7.) Egyebek 
 Előterjesztők: SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak  
 Előkészítő: jegyző és az előkészítésre felkértek 

 Véleményező: költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság 

 

 

Zárt ülés: 
 

 

1.) Javaslat település-üzemeletetési referens kinevezésére 
 Előterjesztő: polgármester 
 Előkészítő: jegyző 

 

 

Gomba, 2016. május 20. 

 

 

 Tisztelettel: 

 

  Lehota Vilmos 

      polgármester 



Gomba Község Polgármesterétől 
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Tel: (29) 633-061  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: polgarmester@gomba.hu 

 
Ikt.:  G/274-13/2016 

Tárgy: Polgármesteri tájékoztató 
2016. 17–2016.20. hét  

Gomba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete részére 
 
Helyben 
 
 
 
Tisztelt Képviselőtársam! 

 
A 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak 
szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. 
 
 

17. hét 2016. április 29 – 2016. május 1. 

Megkezdtük az ülésen született határozatok végrehajtását, valamint kihirdetésre került az ülésen 

elfogadott rendelet és rendeletmódosítás.  

 

18. hét 2016. május 2 – 2016. május 8. 

A Daköv Kft. monori üzemigazgatósági területén lévő települések polgármesterei előtt tartott 
előzetes beszámolót a monori üzemigazgatóság vezetője, Artzt Sándor üzemigazgató. A Kft. május 
26-án esedékes taggyűlésére készült anyag kiegészül még a központi igazgatás adataival, ezt 
követően fogják majd a települések felé továbbítani. A találkozó apropója volt még, hogy a monori 
üzemigazgatóság vezetője jelenleg még nem cégvezető, így – a társasági szerződés értelmében – 

akkor választható cégvezetőnek, ha a működési terület polgármesterei javasolják a megválasztását a 
taggyűlésnek. A monori egyeztetésen jelen lévő polgármesterek támogatták a cégvezetői kinevezést. 
Péteri község márciusban megválasztott polgármestere tett látogatást a gombai hivatalban. Az 
egyeztetésen szóba került a két önkormányzat működési rendje, helyi szokások, valamint a közös 
pontok is. A két település együttműködésének nincs nagy történelme, az utóbbi tíz évben mindössze 
a szennyvíztisztítás terén merült fel kérdés, mivel péteri már a kapacitását kihasználta. 
Remélhetőleg a jövőben több kapcsolódási pont adódik, valamint a szennyvíz-tisztítási kapacitásra 
is döntés születhet.  
Konzorciumi, illetve tulajdonközösségi ülést hívott össze gesztorként Cegléd város polgármestere, 
mivel a közeljövőben számos megoldandó feladat vár a tulajdonos önkormányzatokra. Csupán 
néhány kérdésben sikerült egyet érteni a jelen lévő települési képviselőknek, így a folyamat 
többszörösen is elhúzódhat. A 49 település tulajdonában lévő létesítmények üzemeltetési 
(közszolgáltatói) és vagyonkezelési szerződése ingatag lábakon áll, a közszolgáltatási részét már a 
gesztor felmondta, de a vagyonkezelést még a Hírös Kft. végzi. Amíg a vagyonkezelési szerződést 
nem lehet jogszerűen felmondani, addig a 49 település nem rendelkezhet a közös vagyonával. 
Előterjesztés született egy önkormányzati társulás megalakítására, amely alapján mind a 49 

képviselő-testület döntési helyzetbe került. A gesztor részéről még nem érkezett meg minden anyag, 
de az egyebek napirendi pont keretében döntést kérek majd a témában. 
A monori Rendőrkapitányság megbízott vezetője tett látogatást a gombai községházán. Az 
egyeztetést és bemutatkozást követően megtekintettük a Közbiztonsági Központban a térfigyelő 
rendszer jelenlegi állapotát, valamint a HelpyNet rendszer nyújtotta lehetőségeket.  
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19. hét 2016. május 9 – 2016. május 15. 

Ismét kevesebben dolgoznak a hivatal gazdálkodási feladatainak megoldásában, mivel az április 
elején kinevezett köztisztviselő próbaidő alatt kérte a jogviszonyának megszüntetését. 
A Hajt-A Csapat közgyűlésén vettem részt, amelyet a helyi fejlesztési stratégia elfogadása miatt 
hívott össze az egyesület elnöke. A meghívóban kiküldött sorrendet felborítva elsőként az egyesület 
anyagi helyzetéről hallgattunk meg előadást, így a szerteágazó beszélgetés miatt sokan távoztak az 
ülésről és a fő napirendi pont tárgyalására nem maradt elegendő figyelem. Többek között 
településünk is kérdőre lett vonva (harmadmagával), hogy nem fizette meg a rendkívüli tagdíjat, 
viszont az érintett két jelenlévő egyhangúan tudta azt válaszolni, hogy nem kaptuk meg hozzá a 
szükséges információkat, valamint a kérdéseinkre sem válaszoltak. A kizárással fenyegetés még 
aktuális, viszont a működés egyre kaotikusabb. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Kormányhivatal közúti engedélyező hatósága között 
kezdeményeztem egyeztető tárgyalást az iskola környezetében kialakítandó gyalogátkelőhely és 
járda ügyében. Az egyeztetés időpontja még nem ismert, arról a későbbiekben tudok tájékoztatást 
nyújtani. 
Az új pályázati lehetőségek miatt átszámításra került az egészségház korszerűsítésének támogatási 
kérelme. Az ismert adatok alapján rendkívüli ülésen döntés született a BM-NGM kiírása alapján 
meghirdetett támogatási lehetőség kihasználására.  
Két jelentkező adta be pályázatát a meghirdetett önkormányzati álláshelyre, amelyeket zárt ülés 
keretében bocsátunk a Képviselő-testület rendelkezésére a javaslattal együtt. 
 

20. hét 2016. május 16 – 2016. május 22. 

Az ünnep miatt rövid hét java része a pályázati felkészüléssel zajlott, ugyanis egyeztetést kértünk és 
kaptunk az óvoda korszerűsítési pályázat kapcsán. A pályázati felhívásban rögzítettek szerint a 
támogatási keret 70%-a a bölcsődékre jut, a további 30%-ot elsősorban a kapacitáshiányos területek 
esélyesek megnyerni a pontozási rend szerint. Minden igyekezetünkkel a pályázati pontok 
maximalizálásáért dolgozunk, jelenleg már egy előzetes pályázati anyagot vizsgálnak együttműködő 
partnereink, hogy a gombai óvodafejlesztés elegendő eséllyel indulhasson a május 31-én záruló első 
beadási körben. Elképzelhető, hogy még további döntésekre lesz szükség az ülésen, hogy az 
esélyeinket növelni tudjuk. 
A bejegyzés alatt lévő sportegyesület alapító tagjaival és a Civilház dolgozóival együtt készítettük elő 
a június 4-i sportnapot. Ahogyan azt az egyeztetésen is elmondtam, a jövőben én ezt a napot az 
Egyesület napjának gondolom, amelyhez az önkormányzattól támogatást kaphat. Az adminisztratív 
és anyagi előkészület idén az önkormányzaté, a lebonyolítást már az egyesület tagjai vállalták, 
valamint az általuk készített plakátot terjesztettük még a hét vége előtt. 
A 2015-ös pályázati támogatás alapján kivitelezési ajánlatokat kértünk a Rózsa utca 450 méteres 
szakaszának út- és csapadékvíz-elevezetési felújítására. A támogatás alapján a kivitelezésre nettó 
13.181 E Ft áll rendelkezésre, viszont a legolcsóbb ajánlat is meghaladja ezt az összeget. 2015-ben 

közel a maximális összeget sikerült támogatásként elnyerni az utca felújítására, viszont a szűk és 
meredek utca felújítási költségei meghaladják az alkalmazható átlagos egységárakat, így a kivitelezés 
előtt további döntést kell hozni még a képviselő-testületnek.  
A Kft. mérlegbeszámolóját és közhasznúsági beszámolóját a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság 
is véleményezte a héten, így a megszületett dokumentumokkal együtt tudjuk a tulajdonosi jogokat 
gyakorló, taggyűlésként is működő Képviselő-testület elé elfogadásra beterjeszteni. 
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A képviselő-testületi ülésig hátra lévő időszak történéseiről a testületi ülésen kívánok tájékoztatást 
nyújtani, és addig, illetve ott válaszolok a tájékoztatóm kapcsán felmerült kérdésekre. A fenntartói, 
valamint az időszakban dolgozó közfoglalkoztatotti állomány munkájáról a GTÜ Közhasznú Kft. vezetője 
az ülésen számol be. 

 
Gomba, 2015. május 22. 

  Lehota Vilmos s.k. 
  polgármester 



1. napirendi pont melléklete 

 

Gomba Község Polgármesterétől 
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Tel: (29) 633-061  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: polgarmester@gomba.hu 
 

Ikt.sz.: G/274-14/2016. 

 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 

a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról legutóbb a 2016. április 28-án megtartott ülésen 
adtam számot. Az ülésen hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint 
tájékoztatom Képviselőtársaimat:  
 

67/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
A „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet alapszabálya 
módosításának és a kuratórium átalakításának előkészítése folyamatban van, a hivatali feladatok 
torlódása, és a létszámhiány miatt a döntés végrehajtása a júniusi ülésre húzódik át.  
 

71/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
A 751 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatára vonatkozó döntés végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére a májusi ülést követő időszakban fog sor kerülni, mivel még az adás-vételi 
szerződést nem sikerült aláírni az eladókkal. 
 

72/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
Az óvoda felújítási pályázat előkészítéséről az elmúlt időszakra vonatkozó tájékoztatóban nyújtok 
bővebb tájékoztatást, a pályázat határidőre történő benyújtásának nem lesz akadálya. 
 

73/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
A Fáy András utcai 1007/5 hrsz-ú ingatlan telekhatárának kitűzésére Pátkai Balázs földmérőt 
felkértem, a területrészre vonatkozó vételi ajánlatot a pontos területrész ismeretében fogom 
megtenni a tulajdonos felé. 
 

74/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
Az alakuló Gombai Sport- és Szabadidő Egyesület képviselője részére a határozat kivonatát 
rendelkezésre bocsátottuk, hogy az egyesület bejegyzését kezdeményezni tudják. 
 

75/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
A Tápióvölgye Vadásztársaság beadványa tárgyában történő döntéshozatal érdekében az ülés 
egyebek napirendi pontjai között kerül előterjesztés a Képviselő-testület részére megküldésre. 
 

76/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
A Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítványt a Natúrpark létrehozásának elvi támogatására 
vonatkozó döntésről értesítettük.  
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77/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
A Monori Rendőrkapitányság részére a közbiztonsági beszámoló elfogadására vonatkozó határozat 
kivonatát megküldtük. 
 

78/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
A Gombai Polgárőr Egyesület részére az elmúlt év tevékenységére vonatkozó beszámoló 
elfogadását rögzítő határozat kivonatát átadtuk. 
 

79/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
A Liliom utca és Harcvölgyi út határán lévő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész vételi 
ajánlatára vonatkozó döntés végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére a májusban 
felhalmozódott feladatok miatt a májusi ülést követő időszakban fog sor kerülni. 
 

81/2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 
A támogatási kérelmet benyújtott civilszervezetek képviselőit a döntésről értesítettük, a támogatási 
szerződések aláírása a szükséges hiánypótlások teljesítését követően folyamatosan zajlik.  

 

Végrehajtást nem igénylő határozatok: 
 

66/2016. (IV. 28.)  napirendi pontok elfogadása 

68/2016. (IV. 28.)  polgármesteri tájékoztató elfogadása 

69/2016. (IV. 28.)  belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása 

70/2016. (IV. 28.) GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft üzleti- és vállalkozási tervéről szóló 
tájékoztató elfogadása 

80/2016. (IV. 28.) a támogatási politika felülvizsgálatának előkészítése szeptemberi 
határidős feladat 

 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntései végrehajtására vonatkozó tájékoztató elfogadását. 
 

Gomba, 2016. május 21.   

Tisztelettel: 

         Lehota Vilmos 

          polgármester 
 

 

Határozati javaslat 
…/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta 
történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1.   A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi 
ülés óta történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót a 

képviselő testület elfogadta. 
 

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel 



2. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére  
 

Tárgy:  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról          
 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 
Előkészítő:  intézményvezető, jegyző 

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges  

Iktatószám: 1029-4/2016.  

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény negyedik 
része foglalkozik a gyermekvédelmi feladatok ellátásának és irányításának szabályaival. E 
jogszabály szabja feladatul a települési önkormányzatok számára a gyermekek védelme helyi 
ellátó rendszerének kiépítését és működtetését, a területen lakó gyermekek ellátásának 
szervezését.  Önkormányzatunk is az e törvényben foglaltak alapján biztosítja a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást.  
 

A helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
évben átfogó értékelést kell készíteni. A beszámolókat a képviselő-testületnek meg kell tárgyalni, 
majd az értékelést meg kell küldeni az illetékes felügyeleti szervnek, aki az értékelés 
kézhezvételétől számított harminc napon belül élhet a beszámolóhoz kapcsolódóan javaslattal a 

helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzatnak további hatvan nap áll rendelkezésére, hogy 

érdemben megvizsgálja a javaslatokat és az ezt követően kialakított állásfoglalásáról, továbbá a 
tett vagy tervezett intézkedéséről tájékoztatást nyújtson. 
 

 

A családsegítő elkészítette, Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat Monor Szolgálat intézményvezetője jóváhagyta a községünk területén folytatott 
szakmai munkáról a beszámolót, melynek elfogadását javaslom a Képviselő-testület számára. Az 

előterjesztés mellékletét képezi továbbá a helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 
tájékoztató is.  
 

A napirend keretében terjesztem Képviselőtársaim elé a szociális törvény előírásai alapján a 2015. 

évi házi-segítségnyújtás szakmai tevékenységéről szóló Monori Gondozási Központ vezetője által 
készített beszámolót is, melynek elfogadását javaslom. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, javaslataival kiegészíteni, 
s az esetleges módosító javaslatokkal kiegészített határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

Gomba, 2016. május 21.    

 

       Tisztelettel: 

 

 

          Lehota Vilmos sk. 

          polgármester 



 

Határozati javaslat 
…./2016. (V. 26.) sz. határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1./ A Képviselő-testület a Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ 
és Szolgálat Monor Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott 
tevékenységéről, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolókat elfogadta. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az illetékes 
felügyeleti szervet, valamint a Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat Monor Szolgálat intézményvezetőjét tájékoztassa. 

 

Határidő:  2016. június 15.    
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 
 

 

 

Határozati javaslat 
…./2016. (V. 26.) sz. határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Monori Gondozási 
Központ vezetője által a gombai házi-segítségnyújtás szakmai munkájáról készült 
beszámolót és az alábbi döntést hozta: 
 

1./ A Képviselő-testület a Monori Gondozási Központ gombai illetékességi területén 

folytatott házi-segítségnyújtás szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Monori Gondozási 

Központ vezetőjét tájékoztassa. 
 

Határidő:  2016. június 15.    
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 
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Tisztelt Képviselő testület! 

 

A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Tv (Gyvt)96.§.(6) 
bekezdése és az azt módosító 2002.évi IX. Tv. 70. §-a szerint a helyi Önkormányzat a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31.-ig, átfogó értékelést 
készít, amit a Képviselő testület megtárgyal. 

A törvénybe foglaltaknak megfelelően a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi 
munkájáról Gomba Községben az alábbiak szerint számolok be. 

A települési önkormányzatok kötelező ellátási feladatai közé tartozik a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatás megvalósítása. 

A családsegítő szolgáltatást az 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti szolgáltatást az 1997. évi 
XXXI. Törvény szabályozza. 

Gomba Községben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, társulás formában működik, a 
szolgáltatásokat a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. 

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagjai: Monor, Monorierdő, 
Csévharaszt, Nyáregyháza, Péteri, Gomba, Bénye, Káva, Vasad települések képviselő testületei, 
Pilis tagintézményként működik. 

 

 

Ikt.  081/2016 Címzett: Gomba Község Képviselő 

testülete 

 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és 

családsegítő feladatok 2015. évi ellátásáról 

Gomba Községben 
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A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás biztosítása 

         I. Személyi és tárgyi feltételek 

1. Személyi feltételek alakulása 

Gomba Községben a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást 2014. évben 2 fő szociális 
munkás látja el. Heti 20 órába családsegítő munkatársként 1 fő családgondozó és 20 órában 
gyermekjóléti szolgálat munkatársként 1 fő családgondozó. Heti 2 alkalommal, kedden és 
csütörtökön 4 órában van ügyfélfogadási nyitva tartás.  

2. Tárgyi feltételek 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat egy olyan tevékenységi formája a szociális ellátásnak, 
ami egyénekkel, emberekkel, családokkal, gyerekekkel foglalkozik. Ennek a munkának a 
hatékonyságát és bensőségességét igazán úgy lehet elérni, ha megteremtjük azokat a tárgyi 
feltételeket, melyek szükségesek, hogy az egyén megnyíljon, megbízzon bennünk és elfogadja a 
segítséget, amit felajánlunk. Ezek a tárgyi feltételek 2013. év második felétől teljes egészében 
megteremtődtek, amikor a Civilház- IKSZT épületét átadták és a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat is a Civilházba kapott helyet.. 

 

II. A gyermekjóléti szolgáltatás 

1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: 

„ A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, más szervek és személyek, a törvény 
alkalmazása során a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve a törvényben 
elismert jogait biztosítva járnak el” (2.§) 

15/1998. (V.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről: „ a gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell szervezni, hogy az kiterjedjen a településen 
élő valamennyi gyermekre.”(6.§) 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai nagy lépésekben: 

1. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése 

 Családgondozással 
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 Tanácsadással, információs szolgáltatásokkal, segítő és támogató beszélgetésekkel 

 Aktív közreműködés, hatékony segítés ügyeik intézésében 

 Segítés a szolgáltatások megismertetésében és minél szélesebb körű elérésében 

 Segítség az átmeneti gondozáshoz való jutáshoz, illetve a szakellátásból hazakerülésben 
segítés 

 Közreműködés és megszervezése egyéb szolgáltatások elérésében (pszichológus, 
mentálhigiénés szakemberek, orvos, jogász) 

 Szabadidős tevékenységek megszervezése 

 

2. A gyermek veszélyeztetésének megelőzése 

 Jelzőrendszer működtetése, annak megszervezése és összehangolása 

 Szükség esetén a Települési Önkormányzatnál új ellátások kezdeményezése 

 Megelőzési célú programok, előadások szervezése 

 

3. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése 

 Családgondozási szolgáltatás 

 Működési zavarok, veszélyeztető tényezők feltárása 

 A már fennálló veszélyek és családi konfliktusok megszüntetése érdekében 
helyzetértékelés, gondozási-nevelési terv készítése, annak végrehajtása 

 Más segítő szolgáltatások, ellátások biztosítása 

 Javaslattétel egyéb gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, védelembevételre, 
családból való kiemelésre 

 

4. A családjából kiemelt gyermek otthonába való visszahelyezésének elősegítése és 
utógondozása 
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 A szülőkkel való aktív és hatékony munka a nevelésbe vett gyermek családba való 
visszakerülése érdekében 

 Utógondozása, nyomon követése a hazakerült gyermeknek és megelőzése az újbóli 
veszélyeztetettség kialakulásának 

5. A családba fogadott, gyámság alatt álló, nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek és családok 
figyelemmel kisérése, gondozása 

 

III. A családsegítői szolgálat megvalósulása 2015.évben 

A családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítséget igénylő személyek, családok számára, az ilyen helyzetekhez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése érdekében nyújtott szolgáltatás. 

Amíg a gyerekjóléti szolgálat igénybevétele kötelező, addig a családsegítői szolgálat 
igénybevétele önkéntes. A gyerekjóléti szolgálat munkája kötött és sok a szabály és 
meghatározott munkafolyamata van. A családsegítői munkafolyamatban kevesebb a 
dokumentáció és nagyobb hangsúlyt fektetünk a kötetlen beszélgetésekre, a szabad 
együttműködésre, és az ügyfelek által megfogalmazott „kívánságok”, problémák megoldására. 
A gyerekjóléti szolgálat csak a gyermekek (0-18 év), a családsegítő szolgálat a teljes lakosság 
érdekeit képviseli. Ebből adódik, hogy a családgondozónak fontos ismeretekkel kell, 
rendelkezzen a társadalom egészére vonatkozólag, minden réteggel tudnia kell dolgozni, nem 
csak a gyerekekkel és a fiatalokkal, hanem a középkorú, az idős emberekkel, a felnőtt 
fogyatékos személyekkel, és a szenvedélybetegekkel. 

 

2015. évben, 161 alkalommal, 45 fő vette igénybe a családsegítő szolgáltatásait. 

Az előfordulás szerint, 25 (fő) új ügyfél és 20 (fő) régi ügyfél kért segítséget 2015. évben, ebből 
16 férfi és 29 nő, akik kor szerinti megoszlásban a következő képen oszlanak meg: 18-38 év 
között 3 fő, 35-49 év között 15 fő, 50-61 év között 22 fő és 62 évnél idősebb 5 fő. 



Monor és Térsége Integrált  Család és Gyermekjóléti  
Központ  és Szolgálat  

Monor Szolgálat Szakmai Egység  

2200 Monor, Dobó István u. 6. Pf.: 1. 
Tel/fax: 06-29-411-037 

E-mail: monorcsal@monornet.hu 

 

5 

 

A gondozottak megjelenésük szerinti megoszlása

25

20

ÚJ
RÉGI

 

A gondozottak nemek szerinti megoszlása

17

28

FÉRFI
NŐ
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A gondozottak aktivitása

aktív kereső
14%

munkanélküli
56%

inaktív
23%

nyugdíjas
7%

aktív kereső
munkanélküli
inaktív
nyugdíjas

 

A gondozottak több mint fele (56%) munkanélküli, ami sajnos igen nagy probléma a már 
amúgy is nehéz helyzetben levő családoknál. 2015. évben is folytatódott az álláskereső klub 
tevékenysége, ahol az internet használatával segíthettem állást keresni, önéletrajzot írni a 
munkanélkülieknek. Megtanulhatták, hogy hogyan kell felkészülni egy állásinterjúra, mit és 
hogyan kell elmondani, hogyan kell egy motivációs levelet megírni. 

  

Családi összetételük szerinti megoszlás

házas élettárs 
gyermekkel

23%

házas élettárs 
gyermek nélkül

18%

egy szülő 
gyermekkel

9%

egyedülélő
43%

egyébb
7% házas élettárs gyermekkel

házas élettárs gyermek nélkül
egy szülő gyermekkel
egyedülélő
egyébb
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Honnan jött?

magától jött
64%

családtag
11%

ismerős
2%

háziorvos
23%

magától jött
családtag
ismerős
háziorvos

 

A felnőtt családsegítői szolgálat önkéntesen vehető igénybe. Vannak a különböző hivataloktól 
jelzések, megkeresések, de a problémákkal önként keresnek meg az ügyfelek. A fenti 
megoszlásból s látszik, hogy 64%-a az ügyfélkörnek önszántából kért segítséget. Ez jó jel, hisz 
számunkra az üzenet, hogy szolgálatunk, segítségünk létezése, igénybevehetősége eljut a 
lakossághoz, és igénybe veszik a segítségünket. 

23%- a az ügyfeleknek háziorvos irányítására került a szolgálatunkhoz. Ez a szám is igen 
magas, ebbe a megváltozott munka képességű emberekkel való munkánk, a leszázalékolással 
kapcsolatos ügyintézés mutatkozik meg. 
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Problémák szerinti megoszlás

életviteli
7%

családi-kapcsolati
14%

lelki-mentális
5%

gyermeknevelési
2%

anyagi

18%

megváltozott 
munkaképességgel 

kapcs..

11%

ügyintézés 
segítségkérés

25%

információ kérés
18%

 

 

A legtöbben ügyintézés segítése (25%) és információkéréssel (18%) fordultak hozzánk. Anyagi 
gondokkal (18%) és családi kapcsolati problémákkal (14%) is sokan küzdenek a gondozottjaink 
között. 
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A kapott segítség szerinti megoszlás

szociális 
mentálhigiénés

5%
segítő beszélgetés

33%

tanácsadás
5%

pszichoterápia
2%

információ nyújtás
21%

ügyintézés 
segítségkérés

34%

 

A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életviteli és mentálhigiénés tanácsadást, 
családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítése, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működtetését, civil kezdeményezések elősegítését, a szociálisan rászorult személyek, és 
családtagjaik részére tanácsadás nyújtását kell megvalósítani. 

Az ügyfelek bejönnek egy bizonyos problémával, de általában nem egy problémával állunk 
szembe, hanem többféle probléma és többféle segítési forma van. Nagyon fontos hangsúlyozni, 
hogy a problémák egymásra tevődnek, és amikor elkezdünk dolgozni egy problémán, akkor 
előjön még kettő, vagy több is, hisz egyik a másikból adódik. Ezért is olyan összetett ez a 
munka. Az esetkezelés jellege az, ami meghatározza, hogy a családgondozó a probléma 
megoldást milyen irányba tereli, és milyen megoldásokat ajánl fel a kliensek számára. 

 

Családsegítő munkánkhoz tartozik a felnőttek, gondnokság alá helyezésének ügye is, amikor 
akár a családsegítő, akár más személy vagy intézmény kezdeményezi egy felnőtt gondnoksága 
alá helyezését. Ebben az esetben környezettanulmányt készítünk a Gyámhivatal felkérésére, 

így történt 2015. évben is, 5 főnél, amiből 3 fő esetében, én kezdeményeztem a gondnokság 
alá helyezést. 

Környezettanulmányt készítünk a szociális étkezéshez, abban az esetben, ha én javaslom az 
ügyfelemnek az étkeztetést, mert szociálisan rászorult. Ilyen jellegű környezettanulmányt 
készítettem 6 fő esetében.  

3 fő esetében javaslatot készítettem települési támogatáshoz, ami családlátogatással jár. 
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2015. évben 7 fő volt hosszabb ideig gondozásba, akikkel gondozási tervet és gondozást 
végeztünk. 28 fő eseti gondozott volt.  

2015-ben folytatódott a ruhagyűjtés és osztás a rászorulóknak. A Máltai Szeretetszolgálattal is 
ápoltuk kapcsolatainkat, a megmaradt ruhákat átvittük a monori központjukba, és néha ők is 
segítenek nekünk ügyintézésben és élelmiszer csomaggal. Adománygyűjtést szerveztünk tartós 
élelmiszert gyűjtöttünk karácsonyra a rászoruló családoknak, helyileg is meg hirdettem a 
cipősdoboz ajándékgyűjtést, amit egy kellemes délutánon ki s osztottunk a gyerekeknek. 
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Gomba 2016.05.10                Készítette Molnár Zsuzsanna családsegítő 
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IV. A Gyermekjóléti szolgáltatás megvalósulása 2015-ban 

 

2015. évben is 1 fő családgondozó látta el a gyermekjóléti feladatokat, heti 20 órában.  

A gyermekjóléti szolgáltatás egy komplex, szervező, szolgáltató, gondozó hálózat, melynek 
középpontjában a gyermek és családja áll. Feladatait egy igen komoly szakmai munkával 
valósíthatjuk meg, mely fontos emberismeretet, szakmai tudást és környezetismeretet igényel. 
Nem kevés munkát tesz ki az esetek dokumentálása, a munkánk rögzítése, a kapcsolattartás a 
különböző szervekkel és a jelzőrendszer tagjaival. 

Nagyon fontos, hogy továbbra is megmaradtak a már jól kialakult kapcsolataink a helyi 
Önkormányzat gyámügyekért felelős és szociális ellátásokkal foglakozó kollégáival, a helyi 

Általános Iskolával, a védőnővel, a háziorvossal, az óvodával, hisz mind-mind hozzájárulnak, 
hogy a gyermekvédelmi szolgáltatás jól működjön. 

Gomba Községben 2015. évben gyermekjóléti szolgáltatást 297 alkalommal 39 fő 
(gyermek) vett igénybe. A 39 fő (gyermek) 32 családból került a szolgálathoz. A 39 főből, 
39 fő (gyermek) került a gondozás valamelyik formájába. 28 gyermeket alapellátásban, 10 
gyermeket védelem keretein belül gondoztuk. A 10 főből 7 fő védelembe vett gyermek a 
2014-es évről jött át, 3 főt vettünk védelembe. Tanácsadáson 12 fő vett részt. 

A gyermekjóléti szolgálat legfontosabb feladata a prevenció. Ennek érdekében „jelzőrendszert” 
működtet, melynek tagjai rendszeresen összeülnek a „jelzőrendszeri értekezleten”, amit a 
családgondozó vezet, és aminek célja az együttműködés, a hatékony megelőzés és segítés. 

2015.04.03-án tartottuk a Jelzőrendszeri értekezletet, melyre meghívtuk a 
Jelzőrendszer tagjait. A Jelzőrendszer tagjai a település védőnője, a háziorvos, az iskola és az 
óvoda gyermekjóléti felelőse, a református lelkész, az Önkormányzat gyámügyekért felelős 
dolgozója, a rendőrség. Az értekezleteken konkrétan átbeszéljük az aktuális problémákat, 
gondozási terveket és javaslatokat beszélünk meg. Azon kívül folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot a jelzőrendszer tagjaival és konzultálunk, amikor azt egy probléma szükségessé 
teszi. A jelző lehet hivatalos személy, vagy lehet magán személy.  

A gyermekjóléti szolgálat szakmaközi értekezleteket is tart, melyre olyan szakembereket 
hívunk meg, akik elősegítik a gyermek és a család helyzetének javulását. Ilyen szakemberek pl. 
a pszichológus, az iskolából a tanárok, az osztályfőnökök, az iskolaigazgató, az óvodai 
pedagógusok, a védőnő, és a gyámügyi előadó. 

A családgondozó által meghatározott problémák, a következők: első helyen az anyagi, ill. 
megélhetéssel kapcsolatos problémákkal találkozhatunk, ami általában a szülők, család 
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életviteléhez fűződnek. Ebből adódnak a gyermeknevelési nehézségek és a szülői 
elhanyagolások. A legtöbb esetben a szülői elhanyagolások eredményezik a gyermeknek a 
tanintézményekbe való beilleszkedési nehézségeit, valamint a magatartási problémákat. Ezeket 
mindig igyekszünk együttesen kezelni, ezért is nagyon nehéz és bonyolult a segítséget és a 
megoldást megtalálni. 

A legtöbb jelzés a közoktatási intézményekből érkezett igazolatlan hiányzások és magatartási 
problémák végett.  

A gyermekjóléti szolgálat munkája összetett, a gondozás egy hosszabb folyamat, melynek van 
egy kezdete és egy vége. A kapcsolat felvétel és a családlátogatás az első lépés ebben a 
folyamatban. A családgondozó kapja a jelzést a jelzőrendszertől, és első feladata, hogy felvegye 
a kapcsolatot a gyermekkel és családjával, környezettanulmányt készít, majd a feltárt probléma 
függvényében, a szülővel közösen gondozási–nevelési tervet készítenek, melyben a szülő is és a 
gyermek is vállalja az együttműködést a probléma megoldása érdekében. Ezt követi majd a 
gondozás, az együttműködés és a vállalt feladatok megvalósítása, majd a felülvizsgálat.  A 
gondozás során többféle intézkedésre kerül sor, szakmaközi értekezletek, esetkonferenciák, 
védelembe vételi tárgyalás, éves védelembe vételi felülvizsgálat, családba fogadási 
felülvizsgálat. 

Családon belüli bántalmazásról 2015. évben szolgálatunknál nem történt bejelentés. 

2015. évben a 39 gyermek/fős esetből 11 - et zártunk le és 28 gyermek/fő esetében a 

gondozási folyamat folytatódik a 2016-os évben. 

 

Gomba 2016.05.10                                         Készítette Molnár Krisztina családsegítő 

 

 

 

Ellenőrizte Ispány János intézményvezető 



 

Gomba Község Jegyzőjétől 
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

Tel: (29) 633-062  –  Fax: (29) 433-894  –  e-mail: jegyzo@gomba.hu 

………../2016. 

 

Tárgy: Beszámoló a helyi gyermek-

védelmi feladatok 2015. évi 
ellátásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
96. § (6) bekezdésére tekintettel Gomba község vonatkozásában a 2015. évben végzett 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet: 
 

A településen élő  0 – 18 éves kiskorúak száma: 636 fő 

ebből: ( 0 – 13 éves ) gyermekkorú:   445 fő 

     (14 –18 éves ) fiatalkorú:        191 fő  

 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének / Gyvt. 21/B. § / 
- az augusztus, illetve november hónapban folyósított természetbeni támogatásnak / 

Gyvt. 20/A § (1) bekezdés / A támogatás összege augusztus, illetve november 
hónapban: gyermekenként: 5.800.-Ft.,  

- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek / tankönyvtámogatás, 
kollégiumi díjkedvezmény, stb. / az igénybevételére. 

 

2015. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezményben részesítettek száma:    107  gyermek         (57 család) 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elutasítása 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelem 3 gyermek 
(1 család) vonatkozásában került elutasításra, mivel a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem meghaladta a jogszabályban előírt jövedelemhatárt.  
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszüntetése 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a tárgyévben 1 gyermek (1 

család) esetében lakcímváltozás miatt került megszüntetésre.  
A kedvezményre való jogosultság 1 gyermek (1 család) esetében került megszüntetésre, mivel 
a család jövedelmi viszonyaiban változás történt és az egy főre jutó havi jövedelem 
meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget, 1 gyermek (1 család) esetében került 
megszüntetésre, mivel a szülő kérte a kedvezményre való jogosultság megszüntetését. 

 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy, halmozottan 

hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül kettő fennáll: 
 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó 
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját 
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő 
pályázatok igénybevételére válnak jogosulttá. 
 

2015. december 31-én hátrányos helyzetűek száma szülő(k), családba fogadó gyám alacsony 

iskolai végzettsége miatt:   21 gyermek (10 család)  

 

2015. december 31-én nyilvántartásunkban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek / 

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k) vagy a családba 
fogadó gyám  alacsony foglalkoztatottsága miatt / nem volt. 
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Óvodáztatási támogatás: 
 

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – 

kérelmére – annak a szülőnek vagy családba fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke 

tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és 

legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, 
megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző  
időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába. 
A pénzbeli támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt 

követően esetenként és gyermekenként tízezer forint.  
 

2015. évben óvodáztatási támogatásban részesült:     1 gyermek      1 család 

2015. évben óvodáztatási támogatásra felhasznált összeg:   10.000.- Ft 

 

1 gyermek, ( 1 család ) óvodáztatási támogatása a Gyvt.) 172. § (3) bekezdése alapján ( „ A 
települési önkormányzat jegyzője a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított 
óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 2015. október 31-ével megszünteti. „ )  került 
megszüntetésre. 
 

     

Nyári gyermekétkeztetés 

 

Nyári gyermekétkeztetésre támogatást a tárgyévben nem igényelt az önkormányzat.  
 

  

 

Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja 

Gomba Községben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulásos formában működött 
2015-ben. A szolgáltatást a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  /2200 Monor, 

Dobó I. u. 6. / biztosította. 

 

G o m b a, 2016. május 17. 

 

            

         Molnár Zita 

                                                         előadó  
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A Monor Város Önkormányzata (2200 Monoro Kossuth L. u.78-80.) fenntartásában műkÖdő

Monori Gondozási Központ (2200 Monor, Dózsa György ú t. 1.) ellátási terÜlete

GoMBA
2015. é vi házi segí tsé gnyú jtás szakmai munlcí járól

ké szí tette: Cimzettz

orosz Csabáné  Gomba Közsé g önkormányzata

inté zmé nyvezető Ké pviselő-testülete

2200 Monor, Dózsa György ú t 1. 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky utca2.



Gomba Közsé g Polgármestere ré szé re

2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky atca2,

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ké pviselő-testület!

A szociális igazgatástől é s szociális ellátásokról szőlő 1993, é vi III. törvé ny 92lB. (I) bekezdé s d.)

pontja kimondja, hogy a szociális intezmé ny fenntartója ellenőrzi é s é vente egy alkalommal é rté keli a

szakmai munka eredmé nyessé gé t. A jogszabályban leí rtaknak megfelelően azinté zmé ny működé sé ről

szóló szakmai beszámolót ezennel a Gomba közsé g Önkormrányzataré szé te elké szí tettem.

A beszámo lő a|apját az elmú lt é v során ké szí tett é rté kelé sek é s szakmai beszámolók, valamint a

jogszabályban előí rt kötelező nyilvántartások é s adminisárációk adatai alapjánké szí tettem el.

A Monor Város Önkormányzata fenntartásában működő Monori Gondozási Központ a háui

segí tsé gnyujás ellátásának vonatkozásában feladat ellátási megállapodás kereté ben biú ositja Gombrán

a szociális alapszolgáltatást}}I5 márciusától. A feladatot egy fő szal<ké pzett gondozónő látjael napi 5

órában, munkáját egy fő szakké pzetlen tiársadalmi gondozó segí ti.

2015 decemberé ben megtörté nt a háui segí tsé gnyujtásban ré szesülő szemé lyek gondozási

szüksé gleteinek a kötelező jellegrí  felülvizsgálata. Ennek cé lja volt megállapitarti, hogy szociális

segí té sre, vagy szemé lyi gondozásra jogosult-e az ellátott. Azűj é rté kelő adatlapon a háziorvosnak is

0-4 pontig é rté kelnie kellett né gy funkció működé sé t.Bzek a té rbeli é s időbeli tájé koződás, helyzetnek

me gfelelő vise lkedé s, ter átpia követé se, é letvezeté si ké pessé g.

Szeretné m megemlí teni, hogy 2016 februfujátő| a Nemzeti Rehabilitációs é s Szociális Hivatal TAJ

alapú  ellátotti nyilvántartási rendszerbe napi szinten jelenteni kell az igé nybevevők né vsora melletl az

ellátás tí pusát (szemé lyi gondozáslszociális segí té s) é s az ellátási időt. Ez a je|enté si időt lé nyegesen

meghosszabbí totta. A jelenté sben szereplő idő é s az ellátási tí pusok, a gondozőnők á|tal yezetett

szemé lyre szóló Tevé kenysé gi naplóban szereplő adatokkal egyezni kell.

Gomba

2015 decemberé ben a házi segí tsé gn}zú jtásban ré szesülők kor é s nem szerinti megoszlása

é letkor fő neme

fé rfi

neme

no

65-69 1 1

70-74 2 2

80-89 1 1

o§szesen 4 2 2
}

i



2015 decemberé ben a felülvizsgálat eredmé nyeké ppen 3 fő szemé lyi gondozásra lett jogosult, egY fő

jogosultsága megszűnt. Hé tfotől pé ntekig mind a 4 fő igé nybe vette azelláást. Té rí té si dí jat minden

ellátott ftzetett,hátralé kuk nem keletkezett. Elmondható, hogy a gondozónővel a monori kÖzPont

szinte naponta telefonos kapcsolatban van, havonta legalább 2 alkalommal keresi fel szemé lYesen a

Gondozási Központot.

Az elláások igé nybevé telé nek módja é s felté tele

Az e1látásigé nylé se szemé lyesen, telefonon vagy rokon, szomszé d, orvos bejelenté se alaPján tÖrté nik,

A szolgá|taás igé nybevé tele önké ntes. (Amennyiben az é rintett nem ké ri az elláást, ÚgY nincs

lehetősé günk a szolgáltatás biztosí tására.) Az ellátást igé nylőnek, illetve tÖrvé nYes ké Pviselőjé nek

í rásos ké relmet kell előterjesztenie. Eá követően a ké relmezőt az inté zmé nyvezető é s a gondozónő

felkeresi otthonában, é s az ellátás alapjátké pező egyé ni ké pessé geket, ké ssé geket felmé ri é s é rté keli.

Az Erté kelő adatlapot a hozzátartozó- ennek hirányában - a gondozónő a háziorvossal kitÖlteti. Ez

alapján dönthető el, hory az 1\\ető mely ellátásra jogosult. Szociális segí té sre, vagy szemé lYi

gondozásra. A szemé lyes gondoskodást nyujtó szociális inté zmé nyi jogviszonY keletkezé sé t a

ké relemről dönteni jogosult szemé ly inté zkedé se alapozzameg. Amennyiben az é rdeklődő elfogadja a

felté teleket é s benyujtja igazolásait a jogosultság megállapí tásáú toz, az inté zné nyvezető é s az ellátott

között í rásos megállapodás születik az ellrátás igé nybevé telé nek módjaról, gyakoriságőrŐ|.

Monor, 2016. mfucius 30. ,;:J!,-";..
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orosz csabráné

inté zmé nyvezető



3. napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére  

Tárgy:   Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról 
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 
Előkészítő:  egészségügyi szolgáltatók 

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges  

Iktatószám:      1154/2016. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület 2016. évi munkatervében a május 26-i ülés napirendjei között került 
jóváhagyásra a község egészségügyi ellátásáról szóló beszámolók megvitatása. Kérésünkre az 

egészségügyi szolgáltatók elkészítették a kért beszámolókat, amelyek előterjesztésem 
mellékletét képezik.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolókban foglaltakat megtárgyalni, 
észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjen. 
 

Gomba, 2016. május 21.   

 

Tisztelettel: 

 

  Lehota Vilmos sk. 

     polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

……/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község 
egészségügyi ellátásáról szóló beszámolókat és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a község egészségügyi ellátásáról szóló háziorvosi, 
fogászati, védőnői és ügyeleti beszámolót elfogadta. 

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egészségügyben közreműködő 
szolgáltatóknak a településen végzett munkáért. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett 
egészségügyi szolgáltatókat értesítse. 
 

Határidő: 2016. június 15.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester  



Gomba Egészségügye 

 

Háziorvosi beszámoló. 
 

2015. 

 

 

 

A háziorvos tevékenysége az alábbi feladatokból áll: 
 

Háziorvosi rendelés, fekvőbetegek ellátása. 
Gyermekorvosi tevékenység. 

Csecsemőgondozás, és terhes tanácsadás. 
Iskolaorvosi tevékenység: óvoda-, iskola egészségügy. 
 

 

Felnőtt, és gyermekellátás:  

 

A felnőtt-, és gyermekrendelés az orvosi rendelőben történik, az 
asszisztens segítségével. A 10 év alatti gyermekek soronkívüliséget 
élveznek. 
A betegellátás sorrendje sorszám alapján történik, sorszám 
telefon-egyeztetés alapján is kérhető. Így próbáljuk a betegellátást 
zökkenő mentesebbé tenni.  

 

A 2015. évi betegforgalom 8951 fő volt a rendelőben. Elmondható 
tehát, hogy a  betegszám havi átlaga 740 eset, ebből a tényleges 
orvos-beteg találkozás  kb. 400 eset, ami napi 20 fős átlag. 
 

A rendelés utáni hívások, fekvőbeteg-ellátások, otthoni látogatások 
száma átlagosan havonta kb.55-60 eset. 

  

 A jogviszony ellenőrzés on-line történik, a beteg ellátása kezdetén.  

 

 Az orvos-beteg találkozások minden eleme, részlete dokumentálva 
van, s ez az OEP felé havonta jelentésre kerül. 
 

Csecsemő-tanácsadás: 
 

Ennek keretében, a védőnő segítségével végzem az egészséges 



csecsemők gondozását, valamint az életkorhoz kötött kötelező 
védőoltások beadását.  

 

2015-ban 32 várandós kismamánk volt. 
Csecsemő tanácsadáson 100 találkozás történt.  

 

Iskolaorvosi tevékenység: 
 

Óvodások és iskolás tanulók kötelező vizsgálata, beiskolázás előtti 
vizsgálat, valamint a kötelező védőoltások elvégzése.  

 

Az óvodások beiskolázás előtti orvosi vizsgálatát a immár harmadik 

éve nem végezhetjük el az óvodában, ugyanis a vizsgálatnál a szülőnek 
is jelen kell lennie. Ez a tény-bár személyiségi jogi szempontból 
érthető- idő és lebonyolítás szempontjából bonyolultabbá tette a 
vizsgálatokat. 
 

Az iskolai vizsgálatok és védőoltások zökkenőmentesek, az iskolával       

való kapcsolatunk rendkívül jónak mondható. 
 

Iskolai védőoltások: 

 

6. osztály. MMR és Di-Te -45 tanuló/2x/ 
7..osztály: Engerix B 34 tanuló./2x/ 

 

Méhnyakrák elleni védőoltás: 7.o.:13 lány /2x/ önkormányzat által 
finanszírozott. 
 

Iskolai vizsgálatok: 2. osztály:28 tanuló 

                    4. osztály : 31 tanuló 

                    6. osztály: 45 tanuló 

                    8. osztály: 33 tanuló. 
 

 A rendelő felszereltsége: 
 

A műszerek és eszközök közül napi használatban van egy számítógép- 

nyomtató- szkenner. Ehhez saját költségemre a már meglévő 
háziorvosi programhoz  további programbővítést vásároltam, így az 

asszisztenssel egyidejűleg, párhuzamosan tudjuk a programot használni 
-megosztva az adminisztrációs terheket- hatékonyabbá téve a 



betegellátást.A többi eszköz- EKG, defibrillátorok, sürgősségi táska- 

szintén emelik az ellátás szakmai színvonalát, biztonságosságát. 
Eszköz-hitel: 2013. évtől pályázat útján igénybe vettem az un. 
eszköztámogatási hitelt, az ebből vásárolt eszközök a betegellátás 
színvonalát emelik. Ennek keretében beszerzésre került kettő db. 
pulzoxyméter-mellyel a beteg vérének oxygén-ellátottságát tudjuk 
mérni-, valamint 2 db. un. vérnyomás-Holter készülék./24 órás 
vérnyomás monitorizáláshoz/. 
 

Ügyeleti ellátás: 
 

A lakosság visszajelzése alapján megfelelő, többnyire zökkenőmentes. 
 

Egyéb tevékenységek: 
 

Rendszeresen -minden hét csütörtök reggel- a rendelőben a 

cukorbetegek részére vércukor-ellenőrzést nyújtunk. Szintén hetente 
egyszer a fekvő, ill. mozgásukban korlátozott betegektől az 
asszisztensnő leveszi a vért, amit mi juttatunk el a monori 

laboratóriumba, hogy ne kelljen a betegeket kimozdítani otthonukból. 
Bizonyos agyi érbetegségben szenvedő betegek részére a rendelőben 
agyi értágító infúziós kezelést nyújtunk, ezáltal elkerülhető a kórházi 
befekvés. 
 

Évente egyszer egészségnapot tartunk, melynek során szűrő 
vizsgálatokkal próbáljuk a lakosság egészség-tudatos nevelését 
előmozdítani.  

 

 

 

Végül –de nem utolsó sorban – szeretném megköszönni közvetlen 
munkatársaim, Imréné Brigi asszisztens és Surmanné Kriszti védőnő 
munkáját, akik sok szorgalommal, hozzáértéssel, és nagy türelemmel 
végzik tevékenységüket. 
 

Szeretném továbbá megköszönni a gombai Önkormányzatnak, 
polgármester Úrnak, jegyző Asszonynak, valamint a képviselő 
testületnek, hogy mindig megértően, pozitívan és segítő készen álltak 
minden- az egészségügyet érintő- problémához, biztosítva ezzel a 
gördülékeny betegellátást településünkön! 



 

 

 

 

Gomba, 2016. május 18.                    

 

                                                                                          

Tisztelettel: Dr. Schidt György   

                háziorvos                                                                     
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Tisztelt Képviselő- testület, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyzőasszony! 
 

 
 

Tárgy: DENTAL KINGS GLOBAL Kft fogorvosi szolgálat 2015 évre szóló beszámolója 

 
 

 

  Gomba község fogászati alapellátását a DENTAL KINGS GLOBAL Kft 2015 JULIUS 1. óta látja 
el . A rendelőt folyamatosan korszerű eszközökkel szereljük fel.Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a 
rendelőben a családias, baráti légkör kialakítására, mely érzésünk szerint sikerült. Folytatásképpen a 
minőségi ellátás elvégzését tűztük ki célul. Igyekszünk elrugaszkodni a rossz értelemben vett SZTK 
fogászati kezeléstől és megpróbáljuk pácienseink igényeit kielégíteni mind szélesebb körben. 
Nagyon fontos az iskoafogászati szűrések rendszeressége, mert a gyermekek fogazati állapota és 
szájhigéniás szokásai hagynak kivánni valókat maguk után. Az iskolai szűréseket folyamatosan 

végezzük mind a Gombán, mind Bényén tanuló diákok és óvodások körében. 
 

 

 

2015.július.1-2016 május 20 között 1731 esetszámmal találkoztunk. 
 

 

Felnőtt lakosság esetében is igyekszünk a fogmegtartó kezeléseket előtérbe helyezni, 1223 

fogtömést készítettünk. Foghúzásra így 175 esetben került sor, amit helyben elvégeztünk. Fontos 

megelőző tevékenység a fogkő eltávolítás, ami egyre szélesebb körben terjed el, mely a 
fogágybetegségek kezelését , megelőzését szolgálja. Szívesen jelentkeznek rá pácienseink. Ez a 

jelzett időszakban 601 esetben fordult elő. 
 

 

Gyermek lakosság körében az általános iskolások minden évben résztvesznek szűrésen , az elmúlt 
hetekben folyamatosan végeztük a gyermekek szűrését és előreláthatólag június első hetében fogjuk 
befejezni . A visszarendelt kis pácienseknél 282 esetben történt tömés tej,-vagy maradó fogban. 
Nagy szeretettel alkalmazzuk a barázdazárást, mely megelőzi a fogszuvasodást, másrészt 
hozzászoktatja a gyermeket a rendelői hangulathoz, a fájdalom mentes beavatkozás jelentőségéhez. 
Ezt 49 esetben végeztünk. 
 

 

Időskorú lakosság: Pozitívum, hogy a megjelentek között szép számmal 56 esetben, készítettünk 

töméseket, fogkőeltávolítást 104 esetben, foghúzást 87 esetben, de ez  ebben a korosztályban már 
nem meglepő adat.  
 

 

A rendelő gépeit és eszközeit folyamatosan fejlesztjük , a szolgálat átvétele után a kezelőegység 
teljes korszerűsítését ,és karbantartását elvégeztük , több százezer forint értékben , ezzel nem 
terheltük az önkormányzat költségvetését , , mivel saját erőforrásokból meg tudtuk oldani . Több 
elhasználódott ezközt kicseréltünk új és korszerűbb eszközre . 

A jövőbeli terveink között szerepel a rendelő további korszerűsítése, szeretnénk hosszútávon és 
megbízhatóan állandó szintű fogászati ellátást biztosítani ,  Az elmúlt év során sajnos adódtak 
problémák a szolgálatot ellátó fogorvossal , ezért a szolgáltatás magas szinvonalú és folyamatos 



ellátása érdekében ideiglenesen , kiválló fogorvosokkal helyettesítjük .2016. nyár folyamán terveink 
szerint az új , állandó fogorvosunk elkezdi az ellátás biztosítását ezzel megszűntetve az elmúlt 
időszakban felmerült problémákat .  
 

 

Köszönetet szeretnénk mondani az Önkormányzatnak és Polgármester Úrnak, Jegyzőasszonynak 
önzetlen támogatásukért és a községben dolgozó orvos kollégának, pedagógusoknak 
együttműködésükért. 
 

                                            

                                               

 

                                              

                                 Tisztelettel és köszönettel 
                                                 

                                   Szász Dániel 
 

 

 

 

 

Gomba, 2015.05.20. 

 

 



Gomba Község Önkormányzata  

Védőnői Szolgálat  
2217 Gomba, Szemők Balázs tér 1. Tel: 0629 433-152  

                                                                             

 

Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 
 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 A védőnői munkában az elmúlt évben változás nem történt. A védőnői méhnyakrák szűrés 
várhatóan 2018-tól lesz kötelező feladat. 

 A védőnői tanácsadó felszereltsége a jogszabályban / 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a 

területi védőnői ellátásról/ előírt feltételeknek megfelel. A munkámat jelentősen megkönnyíti 
az informatikai háttér pár hete történt fejlesztése (számítógép, nyomtató csere, új operációs 
rendszer). A Stefánia védőnői programot 7 éve használom. 

 

A védőnői munka statisztikai adatai. Csecsemő, -gyermek, – várandós gondozás. Iskola-

egészségügy.  
 

Gombán jelenleg 147 családot gondozok. 
 

1. Csecsemő és gyermekgondozás. 
Demográfiai mutatók. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.  2015 

Élve születés 39 28 24 32 27 29 24 30 

Halva születés 0 0 0 0 0 0 2 0 

Koraszülött 1 1 2 2 4 0 2 5 

Csecsemőhalálozás 0 0 0 0 0 0 1 0 

Kisgyermek 

halálozás 

0 0 1 0 0 0 0 0 

 

2016. április végi (az elmúlt évekkel közel azonos) gyermeklétszám: 
Csecsemő: 30 fő 

1-3 éves: 54 fő 

3-6 éves: 111 fő  
Csecsemő és kisgyermek tanácsadást a háziorvossal hetente egy alkalommal tartunk, melyet 
önálló védőnői tanácsadás követ heti négy órában.  
2015-ben orvossal tartott tanácsadáson 100-, önálló védőnői tanácsadáson 126 fő volt az összes 
megjelenés. Az önálló tanácsadáson elvégzett védőnői szűrővizsgálatokról a szülők részletes 
tájékoztatót (igazolást) kapnak. 
A csecsemők és kisgyermekek látogatása a szakmai előírásoknak megfelelően történik. 
Összes látogatások száma 2015-ben: 
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Csecsemő: 351 fő 

1-3 évesek: 155 fő 

3-6 éves: 129 fő 

2. Várandós anyák gondozása. Nővédelem. 
Gombán az előírtaknak megfelelően heti 2 órában tartok várandós gondozást, melyen a 
kismamák általában 3-4 hetente jelennek meg. 2015-ben védőnői tanácsadáson az összes 
megjelenések száma 141 fő volt. Jelenleg 14 kismamát gondozok.  
2015-ben Gombán egy tervezett, szaksegítség (bába, orvos) nélküli otthonszülés volt. 
Védőnői látogatás a várandóság alatt 4 alkalommal, ill. szükség szerint történik. 2015-ban a 

védőnői látogatások száma 114 volt.  
Az önkormányzat által biztosított ingyenes fogamzásgátló eszközt (IUD) 2015-ben 2 asszony 

igényelte meg. 
 

Védőnői látogatást vagy/és gondozást nem igénylő család 2015-ben nem volt. 

 
3. Óvodában, iskolában végzett egészségügy munka. 
Az iskola egészségügyi feladatokat szerződés alapján látom el, az OEP által utalt külön bérezés 
ellenében. 
Az általános iskola 2, 4, 6, 8. osztályaiban a védőnői szűrővizsgálatok (látásélesség, súly, 
magasság, hallás, színlátás, vérnyomás, mozgásszervek), orvosi vizsgálatok és a védőoltások a 
2015-2016-os tanévre befejeződtek. A védőnői és az orvosi vizsgálat eredményeiről a szülők 
írásban kaptak tájékoztatást. 
Az iskolában negyedévente tartok tisztasági vizsgálatot. Tapasztalatom szerint a tanulók nagy 
része tiszta, gondozott. Pedikulózis (fejtetvesség) a tanévben 1 gyermeknél fordult elő. 
Az iskolában minden kedden délelőtt fogadóórát, valamint az év elején egyeztetett 
egészségnevelési terv alapján, osztályfőnöki, ill. természetismeret órákat tartok. 
Témakörök:  

 Káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése- drogprevenció 6. 7. osztály. 
 Serdülőkori változások 6. osztály. 
 Nemi működés, hormonális szabályozás. Családtervezés 8. osztály. 
 

Az óvodában hetente 1 órát töltök. Fogadóórát tartok, elvégzem a kötelező tisztasági 
vizsgálatokat. A tanév során fejtetvesség nem fordult elő. Évente egy alkalommal részt veszek 
az újonnan beíratottak számára tartott szülői értekezleten. 
 

Az oktatási intézményekkel a kapcsolattartás jól működik, az iskola vezetésével a 
szűrővizsgálatok és a védőoltások időpontjait év elején előre egyeztetjük. A pedagógusok és 
óvónők az egészség megőrzését célzó tevékenységeket támogatják, munkámat segítik. 
 

A gyermekjóléti szolgálattal probléma esetén az oda-vissza jelzés jól működik. A gombai 
háziorvossal a munkakapcsolat napi, konstruktív, problémamentes. 
 

 

Továbbképzések 

 

 2015.11. Védőnő-Szülésznő-Gyermekápoló Konferencia. 
 

 2016.05.06 Tudományos Továbbképző Kongresszus Okleveles Csecsemőmasszázs 
Oktatók számára. 
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Tevékenységek 

 -Babamasszázs tanfolyam tartása évente kétszer. 
– Babaruha -börze szervezése. 
– Baba-mama klub havonta 2 alkalommal. 

 

Egyéb 

A védőnői hivatásról készítettek velem interjút, mely a helyi Régió Újságban jelent meg. 
 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet tájékoztatóm elfogadására. 
 

 

 

Gomba, 2016. 05. 16  

 

 

 

                                                                        Tisztelettel: Surmanné Nagy Krisztina 

                                                                                                     védőnő 

                             

















4. napirendi pont 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016. május 26-i nyilvános ülésére  
 

Tárgy:  Javaslat az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek védelméről szóló 
27/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 
Előkészítő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges  

Iktatószám: ………/2016.  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

 

A képviselő-testület 2016. évi munkatervében a május 26-i ülés napirendjei között került 
jóváhagyásra az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek védelméről szóló 
27/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálata.  
 

Az Ör. 4. § (1)  bekezdése alapján a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a 
képviselő-testület rendeletalkotással dönt. A (2) bekezdés értelmében a védettség alá helyezést, illetve 
a helyi védett értékek védettség alá helyezésének megszüntetését bármely természetes vagy jogi 

személy írásban kezdeményezheti. Ilyen kezdeményezés önkormányzatunkhoz az elmúlt időszakban 
nem érkezett, azonban célszerűnek tartjuk a helyi értékeknek a rendelet mellékletében történő 
meghatározását.  
 

Amint azt jeleztem Képviselőtársaim felé, a májusi ülés keretében első olvasatban javaslom az Ör. 
mellékletében meghatározni azokat a helyi értékeket, melyeket rendeletben védetté nyilváníthat a 
Képviselő-testület.  
 

Előterjesztői javaslatom a védetté nyilvánítandó helyi értékekre vonatkozóan az előterjesztés 
mellékletében fogalmaztam meg, mely alapját képezheti majd a júniusi ülésen az Ör. módosításának. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel 
kiegészíteni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 

Gomba, 20165. május 21.             
 

       Tisztelettel: 

 

 

          Lehota Vilmos sk. 

               polgármester 
 

  



 

 

 

Határozati javaslat 
 

…../2016. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az épített és a 
természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek meghatározására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Gomba község területén önkormányzati 
rendeletben kerüljön meghatározásra helyi jelentőségű értékként  

 

a. … 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a júniusi ülésre készítsen 
előterjesztést az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek 
védelméről szóló 27/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítására úgy, hogy 
annak mellékleteként az 1. pontban felsorolt helyi jelentőségű értékek kerüljenek 
meghatározásra.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
 

  



4. napirendi pont előterjesztésének melléklete 

 

 

 

Javaslat 

az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek védelméről szóló 
27/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 

1. mellékletében meghatározható helyi értékek körére 

 

 

 

Helyi természetvédelmi védettséget élvező természeti területek: 
 

Megnevezés hrsz cél leírás 
tulajdoni 

viszony 

     

     

     

     

     

     

     

 

Helyi építészeti védettséget élvező építmények: 

 

Megnevezés hrsz cél leírás 
tulajdoni 

viszony 

     

     

     

     

     

     

     

 

 



5. napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 216.május 26-i ülésére  

 

Tárgy:  Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi - számviteli törvény szerinti - 

beszámoló jelentésének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 
Előkészítő: Kiss Tibor ügyvezető 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság  

Iktatószám: ……/2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

 

A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok a 2011. évi CLXXV. tv.(Civiltv.) hatálya alá 
tartoznak. A könyvek vezetésére, valamint a beszámoló készítésére vonatkozó szabályokat a 
számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Szt.) tartalmazza. A civil szervezet köteles a jóváhagyásra 
jogosult testület által elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező 
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is 
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját 
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén 
ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót 
felülvizsgálta. Ahol a Civil törvény bíróságról ír, ott a nyilvántartást vezető bíróságot 
(törvényszéket) kell érteni. A beszámolóra, valamint annak közzétételre vonatkozó szabályok 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy a nonprofit gazdálkodók beszámolója akkor felel meg a 
törvényi előírásoknak, ha azzal egyidőben elkészítették és elfogadták a közhasznúsági mellékletet 
is. A közhasznúsági melléklet a nyilvántartások alapján állítható össze és az ott közölt információk 
nem lehetnek ellentétesek a beszámolóban foglaltakkal. Erre tekintettel a könyvvizsgálónak 
véleményezni kell a közhasznúsági melléklet elkészítését, valamint annak összhangját a 

beszámolóval. 
 

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának VIII. rész. 1. pontjában megfogalmazottak 
szerint az alapító hatásköre egyebek mellett a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása 

(amelyről az alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének 
meghallgatása nélkül nem határozhat) továbbá a közhasznúsági jelentés elfogadása. 

 

A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője az előterjesztéshez csatolt dokumentumok szerint 

benyújtotta  
- a 2015. üzleti évről készített normál egyszerűsített éves beszámolót,  
- a 2015. évi beszámoló kiegészítő mellékletét, 
- a 2015. évi beszámoló közhasznúsági mellékletét, 
- a könyvvizsgálói jelentést,  
- a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvét 

 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat megtárgyalni, 
észrevételével, javaslatával kiegészíteni, s a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 
szíveskedjen. 
 

Gomba, 2015. április 18.    

 

                                                          Tisztelettel: 

              

                   Lehota Vilmos  

          polgármester 
 

 

Határozati javaslat 
……/2015. (IV.23.) sz. határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 

 

1. A Képviselő-testület – figyelembe véve a gazdasági társaság felügyelő bizottságának 
véleményét és a könyvvizsgálói jelentést – a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített 
beszámolóját 18. 206 E Ft mérlegfőösszeggel, -3 062 E Ft mérleg szerinti eredménnyel 
elfogadta. 

2. A Képviselő-testület utasítja a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2015. 

üzleti évről szóló beszámolót a kiegészítő melléklettel együtt, valamint a közhasznúsági 
jelentést a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével tegye közzé. 

  

Határidő: az 1. pont tekintetében azonnali 
a 2. pont tekintetében 2016. május 31.  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester  
 

 











































































































 

6. napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2016.május 26-i ülésére  

Tárgy:  Javaslat a 2015. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására.  
 

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester 
Előkészítő:  Kósa Erzsébet Anikó jegyző 

Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges  

Iktatószám: 1206/2016.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

 

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja írja elő, hogy az 

ajánlatkérő köteles egyebek mellett a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai 
összegzést készíteni.   
 

Az éves statisztikai összegzés tartalmi és formai előírásait a 2015. évi közbeszerzésekre a 

közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. 

 

Az önkormányzat, mint ajánlatkérő az éves beszerzéseiről a Rendelet 17-18. mellékleteivel 

meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak, valamint az 
önkormányzati honlapon is közzé kell tennie. 
 

Gomba esetében az ivóvíz projekthez kapcsolódó pótközbeszerzési eljárások, valamint a 
hulladékkezeléshez kapcsolódó eljárás került lebonyolításra 2015-ben. Az érintett eljárások 
hirdetményeit előterjesztésemhez csatoltam. A közbeszerzési szakértő a jóváhagyandó összegzést 
az ülés időpontjáig fogja rendelkezésünkre bocsátani.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, véleményével és 
javaslataival kiegészíteni, s a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Gomba, 2016. május 21.     

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

          Lehota Vilmos sk. 

          polgármester 



 

 

 

Határozati javaslat 
…./2015. (IV. 23.) sz. határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi 
közbeszerzési statisztikai összegzési kötelezettség teljesítésére vonatkozó tájékoztatót 
és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közbeszerzéseinek 

statisztikai összegzését a melléklet szerint jóváhagyta.  
 

 

 

Határidő:  2016. május 31. 
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester  
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11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

 

 

Az éves statisztikai összegezés 

 

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS 

AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME 

 

Hivatalos név: Gomba Község Önkormányzata 

 

Postai cím: Bajcsy Zsilinszky utca 2. 
 

Város/Község: Gomba 

 

Postai 

irányítószám: 2217      

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Címzett: Lehota Vilmos polgármester 

Telefon: 06-29-433-927 

E-mail: polgarmester@gomba.hu  
 

Fax: 06-29-433-894 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gomba.hu  

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

 

Központi szintű      Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szintű  X  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 

          

Egyéb                                             
    

 

 

 

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
ADATOK 

 

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete) 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: ••0  

mailto:polgarmester@gomba.hu
http://www.gomba.hu/
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Érték:                                 

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) 
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: ••4  

Értéke: 386 950 615  

 

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 
ADATOK 

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi 

mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----
--------- 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:               ••• (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

••• (száma)  

           (értéke) 
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----
--------- 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:      ••• (száma)                 (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint)     ••• (száma)                      (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:           ••• (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:       ••• (száma)                 (értéke) 

 

III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----
--------- 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:       ••• (száma)                 (értéke) 
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Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

X Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

••3 (száma)  

46 330 416 (értéke) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

X Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

••1 (száma)  

340 620 199 (értéke) 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:    ••4 (száma) 386 950 615 (értéke) 
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III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:  ••• (száma)                 (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

452321100-3 (CPV kód, főtárgy szerint) ••2 (száma) 22 016 226 (értéke) 

45220000-5  (CPV kód, főtárgy szerint) ••1 (száma) 24 314 190 (értéke) 

45252126-7 (CPV kód, főtárgy szerint) ••1 (száma) 340 620 199 (értéke) 

 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:     ••4 (száma) 386 950 615  (értéke) 

 

III.1.3) Építési koncesszió 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----
--------- 

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:   ••• (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

 Nyílt  

••• (száma)  

           (értéke) 
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 Meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás  

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----
--------- 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:         ••• (száma)            (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: ••• (száma)            (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: ••• (száma)            (értéke) 

 

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

••• (száma)  

           (értéke) 
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 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 tervpályázat 

 a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 
szerződés 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------
------- 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  ••• (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Tervpályázati eljárás 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------
------- 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:  ••• (száma)            (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------
------- 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  ••• (száma)            (értéke) 
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Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------
------- 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: ••• (száma)            (értéke) 

 

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás  

••• (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-----
--------- 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  ••• (száma)                 (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

••••••••-• (CPV kód, főtárgy szerint) ••• (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------
-------- 
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Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: ••• (száma)                 (értéke) 

 

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám 
érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)     

III.2.1) Árubeszerzés 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4) a) 

 94. § (4) b)  

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 
••• (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------
----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben: ••• (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a) 

 94. § (2) b) 

 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4) a) 

 94. § (4) b) 

 

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 123. §  

 122. § (7) a) 

 

 122. § (7) b) 

 122. § (7) c) 

 

••• (száma)  

           (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------
----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: ••• (száma)            (értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 

 
••• (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------
----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
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Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:  

••• (száma)                           (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 123. §  

 122. § (7) a) 

 

 122. § (7) b) 

 122. § (7) c) 

 

••• (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ----------------
----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:  

••• (száma)                           (értéke) 

 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

  94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 
••• (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -----------------
---------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:  

••• (száma)                           (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d)  

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 123. §  

 122. § (7) a) 

 

 122. § (7) b) 

 122. § (7) c) 

 

••• (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -----------------
---------  
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minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  

••• (száma)                           (értéke) 

 

 

 

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő 
vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét 
Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••0 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 0                                    

IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-
ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••0 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••0 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként                                                             

 

közbeszerzések száma: ••4 

közbeszerzések értéke: 386 950 615   

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontként/alszempontként                                                                            

 

közbeszerzések száma: ••0 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként                                 
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közbeszerzések száma: ••0 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)                             

 

közbeszerzések száma: ••0 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  igazolásával   

 

közbeszerzések száma: ••0 

közbeszerzések értéke:                                     

 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ••4 

közbeszerzések értéke: 386 950 615   

 

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként                                          

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként                          
 

 

közbeszerzések száma: ••1 

közbeszerzések értéke: 340 620 199 

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként                                        

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként                                         

 

közbeszerzések száma: ••• 
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közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók számára fenntartott 
közbeszerzés útján           

 

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ••1 

közbeszerzések értéke: 340 620 199 

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak 
szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••3 

közbeszerzések értéke: 362 636 425 

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) bekezdésével 
összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell 
kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••4 

közbeszerzések értéke: 386 950 615   

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122. § (9) bekezdése] 

(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ••• 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2016/05/24  (év/hó/nap) 

 


