JEGYZŐKÖNYV
A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. december 08-án 16°0 órakor tartott soros testületi ülésről
Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Olasz Jánosné alpolgármester, Lakatos
György alpolgármester, Mátay Károly és Soós László képviselők
Pappné Varga Angéla jegyző
Csordásné Varga Piroska jegyzőkönyvvezető
Az ülés helye: Közösségi Ház Nagyterme
Tófej, Rákóczi u. 15.
Horváth Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit
a testület az alábbiak szerint fogadott el.
Az ülés napi rendi pontjai:
1. Rendelet alkotás szociális tűzifa juttatásról
2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51.§ (3)
bekezdése alapján Tófej község környezeti állapotáról tájékoztatás
3. Beszámoló az adózási tevékenységről
4. Beszámoló a rendőrség munkájáról
5. Beszámoló a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
6. Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
7. Egyebek
1./

Rendelet alkotás szociális

tűzifa

juttatásról

Horváth Zoltán elmondja, hogy az előterjesztés kiadásra került. Kéri a testületet, hogy
akinek az elhangzottakon kívül javaslata van az mondja el.
Kéri a testületet, hogy a rendeletet a kiadottak szerint fogadják el.
A testület vita nélkül elfogadta az elhangzottakat és 5 igen szavazattal megalkotta az
alábbi rendeletet:
Tófej község Önkormányzata Képviselőtestülete
5/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és
igénylésének feltételeiről
A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi

2.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.
51.§ (3) bekezdése alapján Tófej község környezeti állapotáról tájékoztatás
Horváth Zoltán tófej község környezeti állapotáról szóló beszámolóját ismerteti.
A testületi 5 igen szavazattal megalkotta a következő határozatot:

30/2016. ( XII.08.) önkormányzati HA TÁR 0 Z A T
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestülete a község
környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadta.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Pappné Varga Angéla jegyző
Határidő: 2016. december 31.
3.

Beszámoló az adózási tevékenységről

Horváth Zoltán a hivatal Tófej község adóztatásával kapcsolatos beszámolóját ismerteti.
Még mindig soknak tartja a kintlévőséget.
Pappné elmondja, hogy a kényszerintézkedések megtétele megtörtént, azonban ha a
rendszámot az autókról leveteti, attól még az adó nem folyik be. Sőt 5 év után ezek a
kintlévőségek elévülnek.
A testületi 5 igen szavazattal megalkotta a következő határozatot:

31/2016. ( XII.08.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestülete az adóztatási
feladatokról szóló beszámolót elfogadta.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Pappné Varga Angéla jegyző
Határidő: 2016. december 31.
4.

Beszámoló a

rendőrség

munkájáról

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy Tófej község közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról a
rendőrség beszámolt írásban , amely kiadásra került.
A rendőrség és a település közötti együttműködés példaértékű.
A felderítési mutatók jók, átlagban jól értékelhető a körzeti megbízottak munkája. Egy
településen fontos az, hogy ki a körzeti megbízott, és az is, hogy a jogszabályokat
tartassák be. Szeretné, ha a jövőben a lakosság és a rendőrség között jó kapcsolat alakulna
ki, és azt, hogy a bűncselekmények ne szaporodjanak. jelenleg ahogy látszik a
megbízottak puszta megjelenése is erőt sugároz.
Kéri a beszámoló elfogadását.
A testületi 5 igen szavazattal megalkotta a következő határozatot:

32/2016. ( XII.08.) önkormányzati HA TÁR 0 Z A T
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestülete a rendőrség munkájáról
szóló beszámolót elfogadta.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Pappné Varga Angéla jegyző
Határidő: 2016. december 31.
S. Beszámoló a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Pappné Varga Angéla ismerteti a hivatal tevékenységét a 2016-os esztendőben a kiadott
előterjesztés szerint.
Kéri a testületet, hogy akinek az elhangzottakon kívül javaslata van az mondja el.
A testületi 5 igen szavazattal megalkotta a következő határozatot:
33/2016. ( XII.08.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tófeji
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Pappné Varga Angéla jegyző
6. Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Pappné Varga Angéla tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy az óvoda, mint
intézmény alá kell a főzőkonyha tevékenységet „beszervezni", mivel változott a
költségvetési törvény.
Kéri a testületet hogy akinek az elhangzottakon kívül javaslata van az mondja el.
A testület vita nélkül elfogadta az elhangzottakat és 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:
34/2016. ( XII.08.) önkormányzati HATÁR 0 Z A T
Tófej Község Önkormányzat Képviselőtestület az alábbiak szerint határoz:
1. A Tófeji Intézményfenntartó (jelen ülésen ismertetett) Társulási
Megállapodásának
módosítását
elfogadja,
annak
aláírására
felhatalmazza a település Polgármesterét.
2. A Tófeji Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének
2017. 01.01. napjától hatályos, módosított
alapító okiratát megismerte, elfogadja.
megismerte és elfogadja Tófeji „Mesesziget"Óvoda
ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Pappné Varga Angéla jegyző

7. Egyebek
Horváth Zoltán polgármester az ülés további részében az aktuális feladatokról tartott
tájékoztatást.
Miután több kérdés, felvetés nem hangzott el Horváth Zoltán polgármester megköszönte a
megjelenést és az ülést 1?3° órakor bezárta.

K.m.f.
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JELENLÉTI ÍY
a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
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Tófej Közsépi Önkormányzat Polgármesterétől
8946 TOFEJ Rákóczi út 15.
Tel/fax.: 9215 69-064 E-mail: hzoltan57@gmail.com

Meghívó

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy 2016 december 08-án16.00 órakor a Közösségi Ház
nagytermében az Önkormányzat Képviselőtestülete Testületi ülést tart.

Napirendi pontok:
1. rendelet alkotás szociális tűzifa juttatásról
2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 51.§ (3) bekezdése
alapján Tófej község környezeti állapotáról tájékoztatás
3. Beszámoló az adózási tevékenységről
4. Beszámoló a rendőrség munkájáról
5. Beszámoló a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
6. Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
7. Egyebek

Tófej, 2016.december 02
Tisztelettel:

polgármester

Előzetes

hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Tófej
Községi
Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa
támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről.
Társadalmi-gazdasági hatása:A rendelet tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli
tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető
anyagi terhet jelent. Gazdaságélénkítő hatás nincs.
Költségvetési hatása:
nincs
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtása nagyobb terhet jelent a
hivatal munkatársainak, kérelmek előkészítése, elbírálása, az
ezekkel és az elszámolással kapcsolatos dokumentumok elkészítése
valamint a szállítás megoldása.
A rendelet-tervezet címe:

Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A település szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott. A szociális rászorultság
szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben kell
meghatározni,
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet megalkotásának
elmaradása esetén, a megállapított és kiutalt állami támogatás
visszafizetése.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Indokolás:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

A
támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testülete
rendeletben köteles szabályozni. Mivel egyszeri ellátásról van szó, és a későbbiekre
vonatkozón nincs információnk arról, hogy hasonló támogatásra lesz lehetőség, ezért
javasolt a feltételrendszert külön rendeletbe foglalni, valamint a pénzfelhasználást
követően a rendeletet hatályon kívül helyezni.
A rendelet soron kívüli hatályba léptetését a lebonyolításra adott idő rövidsége
indokolja.
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Tófej község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2016.(XIl.10.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa támogatás rá szorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről.
Tófej Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése,a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a 25.§ (3) bekezdés, 26.§- ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47.§(1)
bekezdés c) pontjában, és a (3) bekezdés alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2012. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
központi rendelkezés alapján a következőket rendeli el:
1. § A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló központi rendelkezés
alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított az önkormányzat számára.
2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában
biztosít annak a személynek, aki
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési
támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m 3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
d) az önkormányzat a juttatott tűzifáért ellenszolgáltatást nem kér.
A települési önkormányzat polgármestere - átruházott hatáskörben-szociális célú tűzifára való
jogosultságról határozattal dönt.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
3.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket Horváth Zoltán Tófej Község Polgármesteréhez( a felhívástól számított 5
.napjáig lehet benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatás elbírálásáról
legkésőbb a felhívás lejártát követő 5. napig dönt.
(4) A határidőig benyújtott, jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmek közül a rangsort a
lakásban élő személyek egy főre jutó jövedelme alapján kell felállítani.
(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
(6) A támogatás mértéke háztartásonként legalább minimum 1 m3, legfeljebb 5 m3.
4.§ (l)A támogatás kizárólagos forrását a megállapított központi kiegészítő támogatás jelenti.
(2) A beérkezett kérelmek elbírálását követően a forráshiány miatt nem támogatható kérelmeket,
függetlenül attól, hogy a 2.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a támogatásra
jogosulatlan kérelmeket el kell utasítani.
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5. § Ez a rendelet a kihirdetést
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016.decernber

Pappné.~~
Jegyzo
t

3

az

5/2015.(XIl.10.)

I. melléklet
önkormányzati rendelethez

Kérelem

NÉV: ................................................................ .
szül. hely és
L a keíme :

idő:

................................... .

T ó fej

................................................... s z . alatti lakos kérem, hogy

részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként. .................................... m tűzifát biztosítani.
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A

tűzifa

támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:

a) aktív korú ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma······· ·············································································
b)

időskorúak járadékára

vagyok jogosult, a megállapító határozat száma .................................................. .

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülők,

a megállapító határozat száma .................................... .

e) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ............................................................... .

Tófej, 2016 .............................. .

kérelmező
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2. melléklet
a S/2016(XII.10.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

....... „ . „ . „ „ . „ .. „ .. „ „ . „ ....... „ „ ... „ ...... „ „

(név) Pusztaederics , . „

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Tófej

„ ........... „ ... „ .. „ .. „ .. „ . „ „ „

Község Önkormányzata Képviselő

testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 5/2016(XIl.10.) önkormányzati rendelete
alapján megállapított természetbeni juttatásként .................... m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Pusztaederics,2015.

„ . „ „ ...•• „ „ „ „ . „ „ ••• „ „ ... „ .. „ . „

átadó

hó

„ ... „ „

nap

átvevő
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sz.

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIIL tv. 51. § (3) bekezdése
alapján Tófej község környezeti állapotáról az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Településünk Magyarországon, Zala megyében, Zalaegerszegtől 22 km távolságra,
Zalaegerszeg városkörnyék közigazgatási területén a Válicka völgye és a Göcsej határát
jelentő Berek patak közötti dimbes-dombos részen található. A lakosság száma 700 és 710 fő
között ingadozik, elöregedése jellemző.
Itt üzemel és termel az Európában is ismert ZALAKERÁMIA ZRT egyik burkolólapokat
előállító gyáregysége A község munkaképes lakosságának 40 %-a itt dolgozik. A település
határában található a 300 millió m3 gáz besajtolását biztosító földalatti gáztároló. A
telepeken
folyó tevékenység szigorú környezetvédelmi ellenőrzés alatt áll, így az
mindennapos veszélyt a települési környezetre nem jelent. Ezen tevékenységek miatt a falu
katasztrófavédelmi besorolása 1. kategóriába tartozik. Ezért évente katasztrófavédelmi
gyakorlatokat tartunk a lakosság és az érintett cégek bevonásával közösen. Több
vállalkozás folytat mezőgazdasági tevékenységet, ezen kívül faipari és szolgáltatói
kisvállalkozások működnek.
1990 óta szép eredményeket értünk el az infrastruktúra fejlesztés területén. Vezetékes ivóvíz
szolgáltatás van, szennyvízelvezetés és tisztítás történik. Csillagpontos kábel TV hálózatot
építettünk ki, jelenleg 29 csatorna fogható. A TV hálózat a különböző
műholdas
rendszereken is eljut a lakossághoz. ADSL és analóg telefonvonalak korlátlanul elérhetők. A
vezetékes földgáz az egész faluban kiépítésre került. Utjaink szilárdburkolatúak. A
Zalaegerszeg- Rédics vasútvonal bekapcsolja a falut az országos vasúti vérkeringésbe.
A Bak - Páka közúton, amely keresztülszeli a települést jelentős mértékű a kamionforgalom,
amely zajártalmat, egyben levegőszennyezést okoz kezelhető mértékben.
A község területén szilárd hulladéklerakó nem üzemel, a korábban használt hulladéklerakó
rekultivációja 2009. év folyamán megtörtént, így ezen szennyező forrás is megszűnt.
A településen átfolyó patakok vízminősége megfelelő, szennyezés nem történt a vizekben.
A településen a közművesített szennyvízelvezetés megoldott. A községben nem folyik olyan
ipari tevékenység, amely a talaj, víz vagy a levegő szennyeződését okozná.
2.) A településen a közvilágítás megoldott, világításkorszerűsítés megtörtént, időszakonként
kisebb műszaki hibák előfordulnak, azok időben történő javítása azonban megoldott.
A községben három élelmiszerbolt működik, amely a lakossági igényeket kielégíti. A
település járművével megoldott a település távolabbi részeiről a lakosság szállítása
vásárlási igényük kielégítése érdekében.
A településen 2 vendég látóipari egység működik, kielégítve a lakosság ilyen irányú
szükségleteit. Már van dohányboltunk is.
A községben engedélyezett a különböző tárgyú alkalmi árusítások, amely a lakosság
különböző irányú szükséglete kielégítését segíti.

3.) A községben a háziorvosi alapellátás megoldott, a lakosság gyógyszerellátási igényét a
fiókgyógyszertár valamint a házi segítségnyújtás segít kielégíteni.
A szakorvosi ellátás igénybevételét a település járművével a házi gondozói szolgálat segíti.
A községben a védőnői ellátás megfelelő szinten működik.
A hétvégi és éjszakai ügyelet biztosított.
Egyes szűrővizsgálatok (pl. hallásvizsgálat) helyben történő elvégzése segíti a lakosság
egészségi állapotának megőrzését.
Házi segítségnyújtás, illetve az étkeztetés biztosítása, a nappali ellátás az idősebb
korosztálynak nyújt jelentős segítséget.
4.) A községben az önkormányzati utak száma a településszerkezet miatt jelentős, ugyanakkor
az utak, járdák állapota nem kielégítő, egyes helyeken annak szükségessége ellenére nem
épült járda a település szerkezet miatt.
Évenkénti gyakorisággal a rossz időjárás az utak nem megfelelő állapota miatt további
állapotromlást okoz, próbálja az önkormányzat orvosolni, illetve kisebb, műszaki állapotot
javító munkálatokat végez.
5.) Tófejen 50 férőhelyes óvodánk és 8 osztályos általános iskolánk helyben biztosítja a
gyerekek ellátását és alapfokú képzését. Sportolási lehetőségeket biztosítunk szépen
karbantartott sportcentrumunkban, ahol füves focipálya, aszfalt borítású kosárlabda és
teniszpálya valamint ikerpályás tekecsarnok áll az érdeklődők rendelkezésére. Az általános
iskolát 2013. január l-től a KLIK tartja fenn. Az intézmény működtetése továbbra is
vállalta a helyi önkormányzat.
A községben 2006-ban
KÖZÖSSÉGI HÁZ készült, melyben megfelelő színvonalú és
ellátottságú könyvtár működik, teleház került kialakításra, illetve rendezvényterem található.
A Ház 1 fő közalkalmazottal működik. Az épület helyet biztosít a civil és egyéb
szervezeteknek is. A Közös Hivatal is ebben az épületben lelt otthonra.
A községben

működő

civil szervezetek helyi közösségi programok szervezésében

közreműködnek.

A sportkör működése a helyi fiatalság sportigényét elégíti ki. Labdarúgó szakosztály és
birkózó szakosztály is működik.
6.) A Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal a faluban működik, így helyi szinten az alapfokú
igazgatási szolgáltatást és ügyintézés megoldott.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.
Tófej, 2016. december 6.

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. évi helyi adóztatási tevékenység alakulásáról, az adótartozások behajtásáról, ill. elévülés
miatti törléséről az alábbiakban számolok be.
Az adózók száma 2016-ban:
építményadó: 4 adózó
helyi iparűzési adó: 31 adózó
gépjárműadó: 221 adózó

Építményadó
Gépjárműadó

Bírság, pótlék
Helyi iparűzési adó
Összesen:

2016. évi kivetések/ Teljesítés/Ft
Ft
(2016.11.30-il?)
33.011 .829
32.133.339
4.692.234
5.024.923
386.099
84.750.206
83.658.850
121.695.602
121.961.878

Teljesítés %-a
97,34
93
101
100,2

Építményadó tekintetében a teljesítésnél azért vannak az alacsonyabb számok, mert
előfordult, hogy az adózónak túlfizetése keletkezett az elmúlt időszakban, így a kivetéshez
képest neki kevesebb adót kellett befizetnie. Ezeken a számlákon kintlévőség nem
mutatkozik.
Összes adóbevétel:
2016. évben 119.146.538 Ft (2016. november 30-ig)
Azért van a különbség az összes teljesítés 121.961.878 Ft és a 119.146.538 Ft között, mert a
gépjárműadó összes bevételének 60%-át az állami költségvetésbe kell átutalnunk minden
hónapban, és 40% marad a helyi önkormányzatnál. Idén az eddigi önkormányzati gépjárműadó
bevétel 11.30-ig 1.876.894 Ft volt.

Fizetési könnyítések
Az Art. 133-134/A. §-a rendelkezik a fizetési halasztás, részletfizetés valamint adómérséklés
szabályairól.
A gazdálkodó szervezeteknél a tőketartozás elengedésére a törvény nem ad lehetőséget, csak
bírság és pótlék hátralék esetén.
A jogszabály magánszemélyek vonatkozásában engedi meg az adó elengedését, ha az adózó és a
vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetése az adó megfizetésével veszélyeztetve van. Az
adó elengedésére csak indokolt esetben kerül sor környezettanulmány lefolytatása mellett.
Fizetési könnyítésre irányuló kérelmet gépjárműadó tartozás miatt Tófejen idén nem nyújtottak
be. Általánosságban elmondható, hogy azok, akik nem fizetnek, már több éve tartoznak, van aki
évek óta nem fizetett be a gépjárműadó számlájára.
A részletfizetés és a felszólítások miatt a bevételek nemcsak a két befizetési határidőben (március
15. és szeptember 15.) érkeznek be. Ezek folyamatosan könyvelésre kerülnek. Sok esetben
előfordul, hogy az adózó rossz számlára utal. Pl. késedelmi pótlék számlára fizeti be a
gépjárműadó fizetései kötelezettségét. Ez esetben mindig a bankon keresztül át kell vezetni a
másik adószámlára, és az ÖNKADÓ programban is helyesbíteni kell a számlák között, hogy
meglegyen az egyensúly.

2016. évben Tófejen gépjárműadó- és pótléktartozás ügyében az érintett adózókat
novemberben szólítottuk fel, (összesen 50 adózó esetben) a fizetési kötelezettségeik
teljesítésére. A felszólítások hatására javult a befizetési morál. Többen teljesítették adófizetési
kötelezettségüket. De még így is sokan vannak, akik tartoznak.
Gépjárműadó számlán lévő kintlévőség 2016.12.07-én 2.164.817,- Ft
Késedelmi pótlék számlán 567.567,- Ft
Iparűzési adó számlán 205.100,- Ft
Mindösszesen: 2.937.484,- Ft

A kintlévőségek behajtására az Art. és a Vht. által biztosított végrehajtási cselekményeket
alkalmazzuk.
Behajtási cselekmények közül elsősorban a munkabérből letiltást, inkasszót kezdeményezünk,
ezek vannak most folyamatban. Amennyiben az illetőnek nincs munkahelye, akkor a gépjármű
forgalomból való kivonását fogjuk kezdeményezni. Ha ezek közül a behajtási lehetőségek közül
egyik sem adott, pl. nincs sem munkahelye az illetőnek, és gépjármű sincs már a nevén, akkor a
NA V-ot fogjuk megkeresni, hogy ők próbálják meg behajtani a kintlévőségeket.

Elévülés
Mivel a korábbi években nem igazán hozott eredményt az önkormányzat behajtási
tevékenysége, sok tétel az elévülés szakaszába lépett.
Az elévülést az Art. 164. §-a szabályozza.
„ 164. § (6) Az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától
számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított,
az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Az elévült tételekről nyilvántartó listát kell készítenünk,

mely adózónként és egyenként jelöli az elévült tételeket. Az elévült tételeket egyenként felül
fogjuk vizsgálni minden évben.
Az elévülési határidőn belül természetesen a kintlévőségek behajtására a végrehajtási
cselekményeket megtesszük pl. bér- nyugdíj letiltás, gépjármű forgalomból történő kivonás stb.
Amennyiben ezek a behajtási cselekmények elévülési időn belül nem vezetnek eredményre, a
jogszabály értelmében intézkedünk ez elévülés miatti törlésről.
Elévülés miatt a gépjárműadón 202.780 Ft, késedelmi pótlékon 159.315 Ft tartozás (összesen
362.095 Ft) miatti törlésről kell gondoskodni. Ez 125 adózót érint 226 tétel esetében. Ezek már 4
éven túli tartozások.

Kelt: Tófej, 2016. december 7.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.
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I.
Zalaegerszegi Rend(frkapitányság illetékességi területének és Tófej község közbiztonsági
helyzetének értékelése:

1.1. A

bűnügyi

helyzet bemutatása:

1.1. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számánakalakulása:
A Zalaegerszegi

Rendőrkapitányság

illetékességi területén az elmúlt évben a regisztrált
száma - 3,6 százalékkal - kis mértékben, 1973-ről 2045-ra nőtt. Az
emelkedés oka az, hogy a rendőrkapitányság nyomozó szervei több olyan sorozat-jellegű
ügyet derítettek fel és fejeztek be, mely az elmúlt esztendőben került be a statisztikai
adatszolgáltatásba.
bűncselekmények

Ezen belül településükön a 2014-es évhez képest 2015-ben 3 darabbal emelkedett a
bűncselekmények száma. (részletesen lásd: l számú melléklet)

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása:
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vonatkozásában az elmúlt évben a közterületen
elkövetett bűncselekmények száma 13,3 %-al csökkent az előző évi adathoz képest. Míg
2014-ben 405 bűncselekményt követtek el közterületeinken, addig 2015-ben ez a száffi
Cím: 8901 Zalaegerszeg Postafiók: 72
Telefon: (92) 504-300; Fax: (92) 504-368
e~mail: zalaegerszegrk@zala.police.hu
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350:-re csökkent.
A településük · illetékességi területén az elmúlt évben
bűncselekményt nem. (részletesen lásd: l számú melléklet)

közterületen

elkövetett

1

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (a
fertőzöttség bemutatása):

bűnügyi

Illetékességi területünkön 2015. évben 100 ezer lakosra 2037 bűncselekmény jutott,
mely 3,61 %-al-" ?I-el -több, mint az ezt megelőző (1966) évben

1

1

1

1.4. A regisztrált kieme'lten. kezelt bűncselekmények száma:
~.

.,

.. ··

\

Helyi szerveknél - mint amilyen a Zalae ·• ·
bűncselekmény kategóriába az alábbi de('
könnyű testi sértés), kiskorú veszél

kábítószerrel amem1yiben terjesztői mag
rongálás, orgazdaság és jármű önkényes ·
A tenµőrkapitáhyság illetékességÍ.>;ite

gi Rendőrkapitányság is - kiemelten kezelt
t.atioznak: - .testi sértés (súlyos testi sértés,
,..~~J;~garázdaság, önbíráskodás, visszaélés
.Ql y~n szó, löpás, rablás, kifosztás, zsarolás,
.>»-'"~;;

·•:;;:r·

·:·201~~ évben 1049 ilyen bűncselekmé~~t . .:'

Á6~:kr~~~~: f~~fl11aég~~;;:~~~~k"·:~·:,·'· >~b~!~e~lo~~:~:~.történt.

Ez

~integy

7:,. °1_L, '

A kiemelten kezelt bűncselekmény~k;~\~~~c~el~km~iiy fajtánkénti adataiból megállapítható,
hogy a személyi jellegű. jogsértések tö~bségét adó testi sértés és garázdaság számában
csökkenés, a vagyont károsító bűnC.selekmények közül jellemző rongálás é.s lopás
tekintetében emelkedés volt tapasztalható.
,·:·:•,

..

Településük illetékességi területén az elmúlt évben 2 ilyen
míg a 2014-es évben 3 ilyen jogsértés történt.
1.5. A fontosabb

bűncselekmények

bűncselekményt

regisztráltunk,

áttekintése:

A bűncselekmények kriminalisztikai struktúráját megvizsgálva megállapítható, hogy
továbbra .is a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki az összes bűncselekmény több mint
50%-át. Az öss.zesen elkövetett 8 büncselekinény közül egy sem volt vagyon elleni.
A s.zemély elleni bűncselekmények közül a testi sértések száma 108-ről 92-re csökkent, a
garázdaságok száma pedig 96-ról 71-re csökkent. A testi sértések elkövetési módszere - az
elmúlt évek tendenciáit követve - megváltozott. Tavaly a szórakozóhelyeken, közterületeken
elkövetett testi sértések helyett a kisebb közösségekben, családi, ismerősi körben elkövetett
deliktumok kerültek előtérbe.
A korábbi években tapasztaltaknak megfelelően alakult a garázdaságok elkövetési módszere
is. A tömegek által látogatott rendezvényeken, szórakozóhelyeken vagy azok közelében
elkövetett garázdaságok helyett a két-három személy konfliktusa következtében kialakuló,
rendezvényhez nem köthető elkövetési vált jellemzővé.
2015 évben a település tekintetében 1 testi sértést (2014-ban O); l súlyos testi sértést
(2014-ban O); és 1 garázdaságot (2014-ban 0) regisztráltunk.
A kiemelten kezelt bűncselekmények közül legtöbb esetben a lopás kategóriába tartozó
deliktumok történtek kapitányságunk illetékességi területén. Legnagyobb esetszámban a
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1

betöréses- és az egyéb lopások fordultak elő. A kategóriát meghatározó, regisztrált lopások
száma önmagában magas, de továbbra 'is a kisebb növekedés ellenére a korábbi évek alacsony
szintjén marad. A bűncselekmények túlnyomó többségét az alkalmi lopások teszik ki,
eltulajdonított é1tékként első helyen a mobiltelefon, illetve a különböző tartalommal bíró
pénztárcák álinak.
Az elmúlt évben továbbra is jellemző volt a hegyi pincék, telephelyek területén megvalósult
lopások, melyhez hozzájárult, hogy ezek a helyek a lakott területektől távolabb találhatók,
illetve az is, hogy sok esetben nem megfelelő az őrzésük.

1f

l

1

1

Az un. „trükkös" lopások esetében megállapítható, hogy az elkövetők továbbra is tudatosan
választják ki az idős embereket, akiket félrevezetnek, illetve kihasználják
figyelmetJenségüket, eJesettségüket. A károsultak sok esetben feltétel nélkül elfogadják, hogy
; számukra ismeretlen személyek valamilyen szervezet, szolgáltató vagy önkormányzat
nevébenjárnak el, lakásukba beengedik?ket, pénzük rejtekhelyét akarva-akaratlanul felfedik.
. . · .:„

Az elmúlt esztendőben több ilyen j
·. ~:zámos településén hasonló bűncsef

·• Zalaegerszegen is tevékenykedő, de a Dunántli
;, ,~J.~,pvető személyt fogtak el munkatársaim;
··

A település tekintetében az értékelt , , ciUopá~t nem regisztráltunk.
.
..
:...•·:.~: , •:;;'.'-:\'1i:f::JX<' ·:;f.& .
. . . >'.·: .
A betöréses lopások s~4UML ' ·· "·. ·· ij~,t>,~Y~~ll kis m~rtél<:ben nőg, · az a~t in~&· " ... ·„~ ·
adataihoz képest. A támaá,ofr.öoj'é"J<· .. ok közq'tt hegyi pincék, lakások; üzletek,;foleplí_ . e_„;·
· és családi· házak is szerepelte{\.·:~·;l~ásbetöré~ek elsődleges célpontjai a csaláQL ház.~k,.~i'.:Hé.· ·
előfordultak társasházi lakásbetörések is. Az elkövetésekre napszaki tendencia volt
megállapítható, általában · a dél:u,tál).j .és ·esti órák közötti időszak volta jellemző, az
elkövetéshez elegendő annyi idő, hogy a sértettek rövid ideig ne tartózkodjanak otthon. A
leggyakoribb elkövetési módszer az ajtóbefeszítés volt. A megszerzett értékek elsősorban ·a
készpénz illetve az arany.,.ékszer, de kisebb számban előfordultak olyan esetek is, amikor az
elkövetők valamilyen mű.szaki cikket vittek magukkal. A készpénz és ékszer azonosítása
nehézkes, ezért az ellopott értékek visszaszerzése gyakran ütközik nehézségbe.
,
A pincék, hétvégi házak betöréseinek jellemző eltulajdonított tárgyai, már évek óta
változatlanok. Élelmiszer, műszaki cikk, kisgép és szerszám az elsődleges eltulajdonítási
célpont. Ezeken a helyeken elsősorban lakat, rács vagy ajtóbefeszítés módszerével hatolt be a
tettes.
A településen betöréses lopást nem regisztráltunk.

A rablások száma 2015. évben ötről háromra csökkent. Mindegyik ilyen bűncselekmény
elkövetőjét elfogtuk.
Az elkövetési módszerek és eszközök vizsgálata alapján megállapítható, hogy - ahogy a
korábbi években is - azokat alapvetően két módszer alkalmazásával követték el. Ezek pedig,
a tettleges bántalmazásban megnyilvánuló erőszak, illetve a fenyegetés voltak.
A tettleges cselekmények során eszköz nélküli, testi bántalmazásban nyilvánult meg az
erőszak, de volt olyan eset; amikor szúró-, vágóeszkö.zZel való fenyegetéssel valósult meg a
tényállás.
Rablás bűncselekményét Gellénháza Rendőrőrs illetékességi területén nem regisztráltunk.
Településük közigazgatási területén az elkövetési módok, tendenciák hasonlóak, de míg a
Zalaegerszeg Rendőrkapitányság telJes illetékességi területén az összes bűncselekmény 48 %
volt kiemelt bűncselekmény, addig az Önök településének tekintetében ez az arány nem
mérhető.
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A bűnüldöző munka értékelése

2.

2.1.

A nyomozáseredményességi mutató alakulása:

A nyomozáseredményességi mutató vonatkozásában megállapítható, hogy az 2015 évben,
a 2014 évhez viszonyítva, kis mértékben romlott, de még így is meghaladja az elmúlt öt év
átlagát. 2015-ben ez a mutatónk 53,1 % volt, 2014-ben pedig 57,4 %.
2.2.
A
közterületen
elkövetett,
nyomozáseredinényességi mutatója:
2015.

évben

a

közterületen

elkövetett,

regisztrált

bűncselelonények

bűncselekmények

regisztrált

nyomoz.a~.~J'.edményességi mutatója 63,6 % volt, mely mintegy? százalékkal kevesebb volt

a 2014- · · lért 68,2 %-os eredmény.
t,

„.

;

' ·:r~?~.Zerv eljárásában regisztrált, egyes kieo:...

~dményességÍ mutatójának alakulása:

·.: -

. zei1t:b-ijncselekmények
L'

,1\·' ·;:; :

.„: i<
'';'·
,;\lN•.
.,$::·ki.Ym~1;ten kezelt bűncselekmények nypll,1Q:?.~~$rt'•, '.:~n)'es~~ge az ~lábbiakban

,

"·i~··;.

'.h§~i.~v~t~c
a 2() 14~ban
elért eredményeAA~f::
·">;,~. ,( ·
,:·~;·: \~~~:~'::"
„: ,
, ..•
:~i-t.:· )'_;_.,_·,::!.:~:·;

);.',_\}"'

·

BŰ~b~~(ekfuéhy J#egnevezése:
::-:::·

..

y:'fi~i'&tiis:

2014:

..

Tésti .sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége:
Kiskoru veszélyeztetése:
Garáidaság:
Önbíráskodás:
Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás):
Lopás:
Rablás:
Kifosztás:
Zsarolás:
Rongálás:
Orgazdaság:
Jármű önkényes elvétele:

3.

,.t> :„.:_.. _„_„_:._·_;_;.H!~·_.&_~; ·:.( ',~_-.· · .· <

... ·; _ ·. ' ' ·: ...

..79,6 %
ioo %

66,3%
100%
9Q~9

%

30,4 %
100%
90%
100%
14,1 %
100 %
100%

86,9%
42,9 %
. 74%
50%
57,1 %
26,6%
66,7 %
60%
62,5 %
35,4 %
.81,8 %
42,9%

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok:
2015 évben a tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult eljárások száma 706 darab,
míg 2014 évben az ismertté vált tulajdon elleni szabálysértések száma 759 dar(l.b volt. A bolti
lopásokat nem számolva, az ismeretlen tetteses felderítési mutató a 2015-es évben 36,78 %
volt, mely meghaladta a 2014-ben elért 31, 78 %-ot.
A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatban elmondható, hogy azok között legnagyobb
esetszámban lopások fordultak elő. Meghatározó még a rongálások, valamint csalások száma.
Az összes többi a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértés előfordulási száma nem
mérvadó.
Tulajdon

elleni

szabálysértések

terén
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2015

évben
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alkalommal
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kezdeményeztünk eljárást.

4.

A közlekedésbiztonsági helyzet bemutatása:

4.1. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek alakulása:
A rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt esztendőben összesen 171 személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Ez a szám 18-al kevesebb, mint az ezt
megelőző évben bekövetkezett balesetek száma. A balestek közÜl 5 volt halálos kimenetelű,
58 végződött súlyos, 108 pedig könnyű sérüléssel.
Az elmúlt 5 év statisztikai adataiból látható, hogy 2011-ben kedvező fordulat következett be
a baleseti adatok alakulásában. Az addig tartó emelkedés megtört és a balesetek száma
20p;-ben negatív ir~yba változott. Az elmúlt két esztenclé)l:>en aztán. a balesetek számában
st
'lás, illetve csökkenés következett be.
·
~'~~,'.baleseti okok és azok megoszlása:

4.2.

,;.\~.;_;,

ő b baleset továbbra is a 86.-os számú főúton

. 't, a megváltozott útviszonyok
Í~~yal§~;~s elsősorban a tehergépkocsik ok9Zf:Afc:.: '
:~~frpk~~a ''nem az út és a látási
'~nx2Im$ nwgfelylő sebességm,egválaszt4s.~;.'":;m .·· A~.e1~§,l;>.~~.~gijog meg nem.adt\sa",
+ :;;::::,~fti•j}fö![c: · ', ,\ :.:·,.~N;· ·. . · . .
.·. ·.· · ·
....... , aiiiihta gyorshajtás voltak.· ..· ··• · .
'

~ f : .-~~·~~·

.: .

.

.

:.-i'.l:···

.:.

:·,~-\rNV;~·~!~>· )·

.

-·':

.- .:~y,.-

·. , Ayfzi-, és a közlekedési balesetek megelőzése terén, ateruletünköh lévő általános iskolákban.
··.,prqpaganda előadásokat tartottunk. A szeptemberi is]:(qJ~~ezdés ·hónapjában gondoskodtunk
az iskolák környékének rendőri ellenőrzéséről a reggeli, illetve a délutáni órákban, a
pqlgárőrséggel karöltve. Szabadvízi fürdőhely a Borostyán t&von működik. Itt minden évben
részt veszünk a fürdőhely helyszíni bejárásában, illetve ellenőrzésében· a szezon alatt. Az
értékelt időszakban nem volt vízi baleset.
A tapasztalataink szerint a tipikus közlekedési szabályszegések a következők: nincs kötelező
nem kapcsolják fel a kötelezően előírt világítást, a biztonsági öv
használatát elmulasztják, menet közben kézben tartott mobil rádiótelefon használatára
vonatkozó szabályokat . nem tartják be. A vezetői engedély orvosi érvényességét nem
hosszabbítják meg.
felelősségbiztosítás,

Településük közigazgatási
regisztráltunk.

területén

az

értékelt évben közlekedési

balesetet nem

5. Az iJlegális migráció helyzete:

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékességi területének :füldrajzi elhelyezkedése miatt
határainkon belül az illegális migráció - még az országra nehezedő migrációs nyomás
ellenére is - alacsony, alig mérhető. Az elmúlt év tapasztalatai szerint közlekedési
csomópontjainkon - autóbusz és vasútállomások - vagy a nagyobb tömegeket vonzó
bevásárlóközpontokban és parkokban elvétve, de előfordultak olyan kül:füldi személyek, akik
az itt tartózkodásuk jogalapját nem tudták igazolni. Mindemellett, alkalmanként az
embercsempészés elkövetésekor úgynevezett tranzit-útvonalként jöhetünk számításba. Igaz
azonban, hogy e-tevékenység nagy része továbbra is a velünk szomszédos rendőrkapitányság
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területén áthaladó autópályán és/vagy főútvonalon bonyolódik.
Az illegális migráció visszaszorítása érdekében úgynevezett mélységi migrációs
ellenőrzéseket hajtunk végre, egyrészt célirányosan, kifejezetten ezt a célt magunk elé tűzve,
másrészt a napi rendőri tevékenység keretében.
A település közigazgatási területén iIJegáJis migrációval kapcsolatos elfogás nem történt.

II.
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és
az azzal kapcsolatos feladatok

1.

A közterületi jelenlét mértéke (közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek bizfons~ga):
'.'

A

rendőrkapitányság

egye·

Iop:iánya közterületi szolgálati létszáma 2015-b,
nőtt. Ezzel megegyező m~
>' ot,t~lközterületi állomány egy főre eső köztertf
.• 'l101tJ.á,nyának közterületi szolgálati óráinak sz '„
száma is. A rendőrkapit'
nőtt.
.
· 1,:f';
Akárcsak 2014-bari,<az .·~yb6~. kiemelkedő figyelmet fordítotfu~_ a -··
. pelvárosában é~.:·<~.:;·:J:t
Jen ~~örnyezetében az úgyl!evezett •_,m,9 · ,. •. :.l~~Játi~~;
megszervezésére··'és''' , ,,.-,•... tésére. A'~szolgálati forma bevezetése óta azé.·-.. _,,, , . < 'léteriés~:,.
annak közvetlen körQ'.yez~J.~ti~n csökkent a szabálysértések, bűncselekriléijyeR°'· ·száma.
·E-szolgálat ellátási foriÍl,(:'t_~_ndSzeresSé tételével az állampolgárok közvetlen . :bpcsolatot
··létesíthettek a rendőrökk~h'tájékoitatást, felvilágosítást kérhettek tőlük, amely 119zzjjárult a
rendőrségbe vetett ·bizalom és a szubjektív biztonságérzet erősítéséhez. Gyakorlatilag a
2015-es évben nem volt olyan hap, amikor a belvárosban ne dolgozott volna mozgóőr~
Nagy hangsúlyt fektettünk a körzeti megbízottak szolgálatellátásának megszervezésére is.
Egyrészt igyekeztünk növelni közterületi óráik számát, ennek érdekében az általuk
nyomozott ügyek számát tovább csökkentettük, gyakorlatilag nyomozást nem folytatnak,
munkájukat a közterületen végzik .. Másrészt szolgálatellátásuk időpontját úgy határoztuk
meg, hogy az a nap 24 óráját lefedje. Harmadrészt pedig célirányosan, a városban tartott
rendezvényeken biztosítottuk megjelenésüket.
Kiemelten kezeltük továbbá - mint idegenforga,lmi terület - a Zalaegerszegen található
AquaCity csúszdaparkot és élményfürdőt illetve annak környékét. Itt a visszatérő
járőrszolgálat mellett, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakterületének
munkatársaival közösen, a nyári idegenforgalmi szezonban szinte minden nap jelen voltunk.
Tevékenységünknek köszönhetően is, sem a fürdőből, sem pedig a parkolóból nem érkezett
gyakorlatilag egyetlen bűncselekményről sem bejelentés.
Gellénház.a Rendőrőrs állományában az értékelt évben 6 fő körzeti megbízott teljesített
szolgálatot. Feladataikat zömében párosan ·vagy polgárőrökkel megerősítve hajtották végre.
Szolgálati vezénylésük során törekedtünk a nap minden szakában való szolgálatellátásra,
viszont a létszám adta kötöttség miatt folyamatos - váltásos szolgálatszervezésre nem volt
lehetőségünk. A körzeti megbízottak általános és bűnügyi feladatainak csökkenése lehetővé
tette, hogy szolgálati idejük jelentős részét működési területükön töltsék. Ezen felül 2015
szeptemberétől Zala megye területén részt vettek az il1egális migráció kezelésében, Letenye
Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területén.

.:_,

1

2.

A közterületi szolgálatteljesítés gyakorlata:
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A közterületi szolgálatteljesítés gyakorlata tulajdonképpen a közterületeken megjelenő és ott
intézkedéseket végrehajtó állomány szolgálatellátására vonatkozó fontosabb mérőszámokat
jelenti, Az adatokból az olvasható ki, hogy - akárcsak a 20.14-as évben, 2015-ben is - az
egyenruhás állomány nagyobb hangsúlyt fektetett a jogsértéseket követő azmmali
intézkedések foganatosítására.
Továbbra is érvényben van az a központi, területi és helyi elvárás mely szerint intézkedéseink
során a fokozatosság elvét az eddigieknél is szigo1úbban tartsuk be~ Ennek megfelelően az
elmúlt évben is szem előtt tartottuk, hogy amennyiben az intézkedés célja így is elérhető,
illetve az megfelel az arányosság követelményeinek is, figyelmeztetést alkalmazzunk. A
gyakorlatban ez azt jelentette, hogy szabálysértési feljelentéseink és a helyszíni bírsággal
sújto.tt személyek száma nagymé1tékben csökkent.
Míg 2014 évben 1181 fővel szemben szabtak ki rendőreink helyszíni bírságot, közigazítási
bírságot, vagy jelentették fel, szabálysértés elkövetése miatt, addig 2015. évben ez a szám
896 fő volt.
Az elmúlt esztendőbe · · ·· b alkalommal is előfordult, hogy a jogszerű ren ,; · tézkedést
csak valamilyen, sz/
a törvényben biztosított kényszerítő eszköz .
''a,zásával
tudtunk végrehajtani;
ztt~flÍ ~datokból látható, hogy azokban alapvet,
~~S,;~Ogy
a rendőri intézkedés . ·,;... ,... . .alk~lmazott kényszerítő eszközök száma az e
tl~sz~hoz
képest c~ö~lrnnt. 14e:~~}~a~ .1·~.:, ,mí?, 2014.-ben 11 ~? elle? I. A.· kén~~;: ;}lö,,·~s~9zök
alkalmazasaval :Jq1pQ«l'i,\1atban Jpgszerutlenség, szakszerutlenseg, illetve,. tqr~ ny.s~1tes'.zmem
k~rült meg~il~~ff~Í~~l~~'t:t~~*~~~sekkel . ~~pcsolatbanpanasz, bej~:~~~tf
[~~~~g)!*f:

„„.

A beszámolási .<i~Ő~takra · votfatkozó alapvető feladat és célkitŰzé~'~·;:~lv szubjektív
biztonságérzet erősíté~e. Ennek megfelelően szerveztük közterületi te~ékenységünket, a
lakossággal való ka,pcsolatunkat. A Zalalövői Rendőrőrs illetékességi terül~tén ·a rendőri
jelenlét biztosított volt. A szolgálatvezénylések döntő többsége gépkocsizó járőr, akiknek
elsődleges feladata az ~seményekre való reagálás volt.
Részt vettünk Zalaegerszegen, a ~port rendezvények biztosításában, ahol a munka a nemcsak
a mérkőzés idejére, hanem jóval előtte és jóval azutáni biztosítási feladatokra szól. Ezen felül
jelentős munkaórában láttunk el járőrszolgálatot Zalaegerszeg város közterületén.
A létszámhelyzet miatt szükséges a körzeti megbízotti állomány bevonása is a gépkocsizó
járőrszolgálat ellátásába a folyamatos reagáló képesség fenntartása érdekében. A város
illetékességi területén a bejelentésekre történő gyors reagálást a szolgálatok során
folyamatosan biztosítottuk. A közrendvédelmi állomány vezényléses munkaidőrendszerben
látta el feladatát, mivel ezzel a szolgálatszervezési formával rugalmasabban tudtunk
alkalmazkodni a különböző feladatokhoz.

a

A működési területünkön kiemelten kezeltük Borostyán tó környékét, valamint a Zalalövő
Zalaegerszeg közötti kerékpárutat /igénybe véve a kerékpáros járőrszolgálatot is aki már
tavasztól kora őszig terjedően tudták ellátni feladataikat, segítve az őrs munkáját /, illetve
közlekedésbiztonsági szempontból a 86-as számú főútvonalat. A területeket, a kiemelt
időszakokban járőrszolgálatok szervezésével visszatérően, egyéb időszakokban pedig a helyi
körzeti megbízottak ellenőrizték.
A fentieknek köszönhetően az értékelt időszakban nem váltak jellemzővé az
kiemelt bűncselekmények, biztosítani tudtuk mind a helyi lakosság, mind az
illetve átutazó turisták, személyek biztonságát.
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A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékességi területén - hasonlóan a megyei és országos
gyakorlathoz -bevezetésre került az úgynevezett 19/24-es program. Ennek lényege szerint
településeink közbiztonsági helyzet alapján három kategóriába kerültek besorolásra. A
besorolás meghatározta, hogy milyen gyakori lett az adott településen a rendőri jelenlét. A
szolgálat legalább 50%-át munkatársaimnak gyalogos szolgálatellátással kellett teljesíteniük.
A program végrehajtását a hozzánk tartozó települések kedvezően fogadták. A folyamatos,
naponta visszatérő, avagy a 2-3 naponta ismételten megjelenő rendőri egységeket kivétel
nélkül mindenhol örömmel látták. A bevezetett intézkedések eredményeképpen elértük, hogy
a településeinken a szabálysértések valamint a bűncselekmények száma csökkenjen vagy
stagnáljon, az ott élők biztonságérzete javuljon.
Gellénháza Rendőrőrs illetékességi területén található 27 település az ún 2-3 naponta
visszatérő ellenőrzési kötelezettség alá tartozott. A yisszatérő ellenőrzések végrehajtásában a
rendőrőrs minden munkatársa részt vett, így ne
· k az a körzeti megbízott jelent meg a
!teleptilésen, akinek a müködési körzetéhez tartp ·
·
't'., :- .. <'~~.,<
.·;
-~.í-:._ ·. ·,·~{~i;·;:;

'

•';:;;:lle.pdezvénybi.ztosítások:

' :"··.~\ .'.·:;.·:~\:.~:- . :~,.

<\:.:

-~-;~~·

;;.:·!ij•.:-:; .. A.,~gyévben is megtartásra kerültek a hagyomifiÍos·.kultu~tllis rendezvények, amelyek
.~

· ··

ezµlJ:al is jelentős érdeklődésre tettek ~z9i:.,í,~{''" ""·':fJ<gmoJ&;feladatot a biztosításban részt
véf() állománynak /pl. Március 15.-i Upriep :·. ? ''.{Ila ajenti4lapok, Murci fesztivál, 56-os
· . megemlékezés, koszorúzások, szüreti fe:lvört*14$~,:;ternetés/.
A rendezvények során rendkívüli esemén)/,nem történt, a biztosítási tervek megfelelően
szolgálták az események zavartalan lebonycillt~sát. A települések közteriileteinek biztonsága
jónak értékelhető, garázda magatartás kis szám.ban fordult elő. A szórakozóhelyek visszatérő
ellenőrzése eredményeképp csökkent a bejelentések száma a pihenni vágyó lakosság részéről,
csökkentek a nyugalmat zavaró esetek, események. Ezen kívül a Szabadság téren szemetelő
személyekkel kapcsolatosan érkezett jelzés, amely ellen visszatérő ellenőrzéssel léptünk fel.
Gellénháza Rendőrőrs munkatársai az előző évekhez hasonlóan az értékelt évben is részt
vettek a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékességi területén tartott rendezvények
biztosításában. Az illetékességi területen lévő településeken a körzeti megbízottak az ott
tartott rendezvényeken megjelentek, még akkor is ha a rendezvény szervezője külön rendőri
biztosítást nem kért.

„

,

5.

Rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok:
A rendőrkapitányság illetékességi területén katasztrófa helyzet kezelésére az értékelt évben
nem került sor, azonban a rendkívüli időjárási körülmények tavaly is több alkalommal
szükségessé tették munkatársaim igénybevételét.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségével közösen az elmúlt esztendőben is több közös gyakorlatot hajtottunk végre,
melyek célja a valódi vészhelyzet bekövetkezése esetére a megfelelő protokoll.begyakorlása.
A gyakorlatok eredményesen zárultak.
A szükséges mértékben és időben munkatársaink részt vettek a Helyi Védelmi Bizottság
munkájában is.

6.

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése:
A Zalaegerszegi

Rendőrkapitányság,

Közrendvédelmi Osztályán

RZSNE0_3.90.79.0 (20010-5043.7371-BUE0---514651772-001676865874-5046. 7147)

lévő

28 körzeti megbízotti

9
.•·

státusz mindegyike fel van töltve. Az alapvetően Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a vele
határos települések területén működő körzeti megbízotti alosztály létszáma, valamint a
mindhárom alosztály jogállású rendőrőrs (Gellénháza, Pacsa, Zalalövő) szintén teljes
egészében feltöltött. Az elmúlt esztendőben körzeti megbízotti székhelyben és a státuszok
számában egy alkalommal történt változás.
Gellénháza Rendőrőrs illetékességi területéhez kerültek - a közigazgatási reform
következtében - Gutorfölde, Csertalakos, Szentpéterfölde települések. Így 2015.07.01-től a
rendőrőrs állományában 6 fő körzeti megbízott lát el szolgálatot A beosztásuk ellátásához
szükséges civil, valamint rendörszakmai végzettséggel mindannyian· rendelkeznek. A
rendőrőrs területét hat körzeti megbízotti körzet alkotja.
Tevékenységük az elmúlt évben két irányból is változáson esett át. Egyrészt .szorosabbra
fűzték kapcsolatukat a helyi .önkormányzatokkal, valamint a településeiken működő polgárőr
egyesületekkel. Másrészt megjelenésükben: igyekeztünk biztosítani, hogy szolgálatukat, a
korábbiaktól eltérően, rendőri jelleggel ellátott ~épkocsival teljesítsék.

'" 7.

A bűn- és

baleset-megelőzés:

:~::..... ,_;.„~-..

.

.,,, ·• .. 7.l>jA bűnmegelőzés helyzete, folyamatban l
.· ·;·:'i•1·.:·.·· : ·~!:· ·_.

·<'

. ·.··;/.:'·

.

:'.·:'~'!f.itt··:'.· ~:

~~~1.~.\·::~: : ~ . ·.. __ 2013. február l-jétől a Zalae$~!~Z.-~_~t{f:~~i1~őrk~pitányságon a bűnmegelőzési ~s _a_ <}i1jJ~~·'.:.
. : , }{~~ .b!lleset„,rnegelőzésiJ~vékenys~&~t~~ · · '' j1p~piál,t~,képzetts~ggel rendell~ező. rendőr yé$,?JÍ,~.--~;.~ii'li!.;~~:: .~ .: :
··
-!";•: 2015. évben, az előző évekhez· has9'#1'.6., ;: :folytattyk ·korábbi, közismert programjailikat;„·~iii/1::'}11 '. ·
úgymint a D.A.D.A., az Ovizsaru, l\aJJító~Zer prevenció valamint elláttuk az iskolarendőri,
· ..
feladatokat is. Ezeken kívül részt vettünk a városi rendezvényeken bűn - és
baleset-megelőzéssel kapcsolatos előadások tartásával, szóróanyagok kiosztásával, kerékpár
gravírozással. 2013-ban indítottuk útj&fa és t~valy is folytattuk az idősebb korosztályt
megcélzó megelőzési programsorozatunka~. Új elemként került bevezetésre a 65+ program.
Ennek rövid lényege szerint minden a területünkön élő 65 év feletti személyt munkatársaim
felkeresnek és tájékoztatják a rájuk leselkedő veszélyekről illetve a bűnmegelőzés
lehetőségeiről. Tavalyelőtt nyáron szolgálatba állt négy közösségi rendészettel foglalkozó
munkatársunk is, akik speciális képzettséggel elsősorban azon dolgoztak, hogy az
állampolgárok felmerült problémáit összegyűjtsék azokra megoldást kínáljanak Amennyiben
a probléma rendőri módszerekkel nem volt orvosolható akkor azt az illetékes szervnek,
intézménynek továbbítsák.
Gellénháza Rendőrőrs illetékességi területén található általános· iskolákban bünmegelőzési
programot indítoí1unk, amely elsősorban a 7 - 8 osztályos tanulókat érintette. Az
előadássorozat keretében felhívtuk figyelmüket azokra a bűncselekményekre amelyekben akaratukon kívül - elkövetővé, vagy sértetté, áldozattá válhatnak középiskolába kerUlve,
ezáltal kikerülve az általános iskola falai, és a család védelme alól.

~i<:t:

7 .2. Gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése:

Az iskolai

erőszak

veszélyével fokozottan érintett iskolákban rendszeresen tartottunk
előadásokat, osztályfőnöki órák, valamint a Veszélyvágta program keretén belül. Az
előadásokon, szükség esetén kitértünk az internet, az emberkereskedelem, a droghasználat, a
prostitúció, valamint a külföldi munkavállalás veszélyeire is.
A D.A.D.A. oktatók folyamatosan,· havi rendszerességgel tartottak előadásokat az
együttműködési megállapodással rendelkező tanintézményekben. Az Ovizsaru program
keretén belül hívtuk fel az óvodáskorúak figyelmét a közlekedési szabályokra, és a
csínytevések veszélyeire. Tovább folytattuk Iskolarendőr programunkat is, melyben minden
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oktatási intézménynek saját rendőre volt.
7.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem:
A rendőrkapitányság megelőzési feladatokkal megbízott munkatársa számos Zalaegerszegen
tartott, civil szervezetek által megrendezett programban vett részt 2015. évben: Ilyen volt
többek között a Zalaegerszeg Fesztivál, Koraszülött találkozó, Aqua City bűnmegelőzési
járőrözés, Őszi kavalkád.
Az iskolai erőszak veszélyével fokozottan érintett iskolákban rendszeresen tartottunk
előadásokat, osztályfőnöki órák, valamint a Veszélyvágta program keretén belül. Az
előadásokon, szükség esetén kitértünk az internet, az emberkereskedelem, a droghasználat, a
prostitúció, valamint a külföldi munkavállalás veszélyeire is.
A D.A.D.A. oktatók folyamatosan, havi rendszerességgel tartottak előadásokat az
együttműködési .. inegállapodással rendelkező tanintézményekben. Az. Ovizsaru program
keretén belül : · tuk fel az óvodáskorúak figyelmét a közleke i. • · ;szl;lbályokra, és a
'!!'n.1elyben minden
csínytevések"
, .eire. Tovább folytattuk Iskolarendőr programµ'
oktatási inté;
~k.*~ját rendőre volt.
.
·;· ..1.~•.
A tanítási r' :;'"'"'
.:~eitérképeztük Zalaegerszeg város csopo
/~:helyeit, majd a
Polgárőrség;'•1 'eyopásáyal, havi rendszerességgel szerveztüJ,1k. ·
okat a'<:"közterületen
csell~!}g~:'.á . :J~k eig9vetővé~, áldozattá válá,sának meg~lé>.~~.~~/
H~V9.P,t ·/" ·
. ·'~é,,gelnij;. őrj áratQt szerveztünk,, melyneks.'s,Q,( "' ··
szi'.iituk ···" . : #IHfottúl{\vissza őket tanintézrnériyeikbe. '·":,

o:en

:·..-.·:;; ··:.··:" ::... .":~Z!~E'.~:;'.Úft~·~·::··;<·=·'.' -.:..-.

7.4. A

· ,.;.~:.·.

család~~:bel'üu erőszak helyzete, áldozatvédelem:
. <,·

2015. évben 42 esetben kaptunk értesítést családon belüli erőszakról. A gyámhivatalt abban
az esetben értesít~ttük, amikor az egymással erőszakoskodó felek,.~ Ptk. 685. § b) pontja
szerint hozzátartozónak minősültek.
2015. évben 15 esetben küldtünk adatlapot a Gyermekjóléti Szolgálatoknak, az 1997. évi
XXXI. törvény 17. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint a 3. bekezdés pontjában
meghatározottak szerint, és alapján, mivel kiskorú veszélyeztetettségének gyanúja fennállt.
Az ezekkel kapcsolatos feladatokat a 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás alapján, és annak
megfelelően végeztük el.
Ideiglenes megelőző távoltartó határozatot 2015. évben kettő esetben hoztunk, míg 2014.
évben egy darab volt.
Áldozatvédelem:
A bűnügyi helyzet értékelése, a kiemelt kockázattal bírók (nők, gyermek- és fiatalkorúak, 60
év felettiek, külterületen élők, hajléktalanok, fogyatékkal élők,· veszélyeztetett munkakörök
alkalmazottai, turisták) sérelmére elkövetett, illetve a gyakori, széles kört érintő
bűncselekmények. Az előző évekkel megegyezően továbbra is a vagyon elleni
bűncselelanények elkövetése dominál, mind a kiemelt kockázatú csoportoknál, mind a teljes
népességben. Az erőszakos bűncselelanények a kiemelt kockázatú csoportoknál nem kivéve a fiatalkorúakat - jelennek meg a teljes népességnél nagyobb számban. A vagyon
elleni bűncselelanények után legnagyobb számban a közrend elleni bűncselelanények
jellemzőek, de megállapítható, hogy mindkettő száma csökkent az előző évihez viszonyítva.
A személy elleni bűncselekmények, a közlekedési bűncselekmények száma szintén
csökkenést mutat, míg a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni
bűncselelanények száma növekedett.
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Az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülése:
A vizsgált időszakban a sértettekre már a panaszfelvétel során fokozott figyelmet
fordítottunk. Figyelembe vettük az áldozatok nemét, életkorát és a sérelmükre elkövetett
cselekmény tárgyi súlyát. Az intézkedések és eljárások során a hatályos jogszabályban
foglaltaknak megfelelően érvényesült . az áldozatok védelme, eljárási, személyiségi és
adatvédelmi joga. Minden esetben lehetősége van a sértettnek az adatai zárt kezelését kérni,
ez az eljárások során dokumentálásra kerül. Az Igazságügyi Szolgálat tájékoztatóját a
kollégák a sértettek részére a helyszínen az első intézkedés során átadják.
A bejelentés, feljelentés felvételekor átadják a kiadványt és szóban, valamint a
jegyzőkönyvben is felhívják a figyelmet az áldozatsegítség lehetőségeire. Az Igazságügyi
Szolgálat által kért igazolásokat soron kívül kiállítjuk és megküldjük.
1
'

el mi refe_rens_áUltaJall.litertJttLu·rut'~~ie.l\:-Je:Jle:tnzill,_,
énybevételéhez kiállított igazolások száma:

énye, az áldozatseg.íili_

.... '

.·.·~

~·:. - : ··iti:"·.

····; : ,..J;t_;~:·

. , dehni referenst átlagosan hetente 20 esetben ker
~Lszemélyesén. A hozzá
része iratpótlás és azonnali pénzügyi segély i •.
vétele iránt érdeklődött,
. ·.vala.Pi ~, .. dsaládi jfö)blémák, pénzügyi viták, szomszédsági .ki
il{tusokt'.fnegoldásához kért
'\'.i#;~~~~flf;;~j\~ ál.~F!?olgáro~ sok, esetben .a~ ö~~nn·~~;i{!f::;~;;~füb,iyat~2vagy a bfróságok
"'' · h:a~~~~p],ebe tartoz~ ugyek miatt kertek felvllagos1tast,'s~g1f$~ge,t::: ;.·,. ·. . · ··._:}'.""• .·
·

e

Jtgy

,'·,·

-. .: ·/~~~i:~;-~·~,-:~~1b:- .. ~- .
„ ':~._'.ri::~,~-~(;.:N;···<

· .„,:.„.:'.·

:~

-·,·.·:t.·..·.· '.".•.'.·.·~.·.·.\.·,·.••·.,·,·~i.· '· · ·.~.·,·•. ·...••••

:.

1 ·_ -_

..•.•

·..

•

Az )lletékességi területen működő Áldozatsegítő Szolgálatpkkal, illetve más állami-,
önkormányzati, és civil szervekkel való együttműködés tapasztalatai:
.

·,

.

, .. „

•..

.

-

.

..„ ·.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén működő Zala Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata munkatársaival napi kapcsolatban állunk. Ezen ügyek zömében a
sértettek a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon kaptak tájékoztatást a Szolgálat működéséről.
Az RZS adatai alapján; a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság 2015. évben, 117 db igazolást
állított ki áldozatsegítő támogatás igénybevételéről. Az Igazságügyi Szolgálat munkatársai
ezen túl együttműködnek a Rendőrkapitányság áldozatvéd~lmi propaganda munkájában is.
Több esetben vettek részt az általunk szervezett programokon.
7.5. Baleset- megelőzési tevékenység:
A rendőrkapitányság közlekedésrendészeti szolgálati ága által végzett baleset-megelőzési
tevékenység irányelvei összhangban állnak a „Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015"
prograinmal, és a „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2011-2013" előírásaival,
továbbá figyelembe veszi a közúti közlekedésbiztonsági helyzet változásait, valamint a
szakmai tapasztalatokat.
A rendőri baleset-megelőzés fő célja, hogy a feltételrendszernek megfelelően járuljon hozzá a
személyi sérüléses közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek, valamint az ittasan
okozott balesetek számának további csökkentéséhez.
A Zalaegerszeg Városi Baleset-megelőzési Bizottság az ORFK-OBB 2014. irányelvei alapján
elkészítette éves munkatervét, melyben a közúti balesetek létrejöttében meghatározó szerepet
játszó jogsértő magatartások megelőzésére fordított figyelmet.
A rendőrkapitányság illetékességi területén a kerékpárosok, gyalogosok, motorkerékpárosok,
segédmotor-kerékpárosok által okozott balesetek száma kismérvü emelkedést mutatott.
Ennek visszaszorítását megelőzési előadások megtartásával és a célcsoport ellenőrzésével
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igyekeztünk elérni.
A felmenő rendszerű közlekedési versenyek (Bringa Óra Kupa, Kerékpáros Iskola Kupa,
Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa), a „Közlekedik a család" megyei
közlekedésbiztonsági vetélkedő eredményesen végrehajtásra kerültek. Felkérés alapján a
mozgó KRESZ-park adta lehetőségekkel éltünk, vízrendészeti ellenőrzéseket hajtottunk
végre, helyszínbejárásokon vettünk részt, illetve a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
·felkérésére több alkalommal segédkeztünk programjaik végrehajtásában.

1

7.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése:

1

Az „ Iskola rendőre „ programban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében az
ORFK-OBB által ajánlottak alapján elkészítettük 2015. évi feladattervünket. A program
lényege szerint minden iskolának saját rendőre van, akihez a problémás eset
bekövetkezésekor pedagógus vagy tanµló egyaránt fordulhat.
Gellénháza Rendőrőrs állományá · ·,,, ;olgálatot teljesítő körzeti megbízottak mindanny'a
1
el1átják iskolarendőri feladatai. .
odési területükön. Ennek keretében folyamat '
,. tv,41, a gyerekek részér<; bíínmegelőzési előadé\„
tartottak a kapcsolatot az iskolál.
szerveztek, illetve önállóan hajto
,.A gre. !fr·
·

1

'

J;_;;.;, _ - - .

8. Együttműködés:
,·,

működb~~;;:e,

.:::~~}i:ZatG~kal

····:.:
i·.·,· . . .

A területünkön
,
jó kapcsolatot ápolunk. %~'.~iia~~f e~
tájékoztatjuk egymást a .:k'!ilc~Őnösen ·fontos eseményekről, jelenségekről, .· 'l{ohld'ét
feladatokról.

..

._

•:.;

Gellénháza Rendőrőrs illetékességi területén diszlokáló polgárőr egyesületek nagyban segítik
a munkánkat, és nélkülözhetetle.ttsegítséget nyújtottak nekünk. Szakmailag. is üimogatjuk
őket. A helyi körzeti megbízottakkal egymást kiegészítve eredményes a ·tevékenységük,
amely javította a térség közbiztonságát. A biztonság fenntartásához nagymértékben
hozzájárult~ ezek az egyesületek is. Az elmúlt évben szinte nem .volt olyan
rendezvénybiztosítás vagy más tömegeket vonzó ünnep vagy megmozdulás, ahol önállóan
vagy a rendőrséggel közös szolgálatban ne vették volna ki a részüket a feladatokból. Ezen
kívül természetesen a rendőrség megelőzési jellegű tevékenységéhez is több alkalommal
nyújtottak segítséget, illetve több esetben hasznos információval segítették bűnüldöző
tevékenységünket is.

III.
Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
megállapítható, hogy a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, Gellénháza
személyi állománya a 2015. évben a tőle elvárt, számára meghatározott feladatokat
végrehajtotta. A napi szolgálati tevékenység, a különböző biztosítási feladatok, a jogsértésekre való
reagálás, a közlekedési események kezelése jog-, és szakszerűen történt.
A 2015. évben meghatározott legfontosabb céljainkat teljesítettük. Elérni kívánt célunk volt többek
között a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közterületi jogsértések megelőzése, a
szabálysértést, bűncselekményt elkövetők elfogása, felelősségre vonása. Céljainkat az év során
szem előtt tartottuk, azok megvalósulását folyamatosan monitoroztuk és a szükséges feladatokat
elvégeztük elérésük érdekében.
A közterületen szolgálatot ellátó állomány létszámát és intézkedésszámát, az azonnalos
Összegzésként

Rendőrőrsének
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intézkedések hatékonyságát sikerült emelnünk, közterületeinken elkövetett
számát visszaszorítanunk.

bűncselekmények

A 2016. évre vonatkozó főbb célkitűzéseink:

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e
•

•

szakmai munka, szakmaiság erősítése, mind a bűnügyi mind a közrendvédelmi területen
eredmények megfelelő kommunikációjának megteremtése
motiváció erősítése, egyénre szabott motiváció megteremtése
a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességének megtartása, illetve elvárt szintre
emelése,
a bűnügyi szolgálat eseményekre történő reagálásának fokozása
a bűnügyi-közbiztonsági szempontból kockázatos települések, településrészek folyamatos
monitoringozása,
a bűnügyi helyzetelemzések és a közterületi szolgálat vezénylésének összehangolása
a területünkön várható demon '' '' jog- és szakszerű kezelése
aktív közterületi szolgálatellá
folyamatos és stabil közterül
a Rendőrség korrupció elle
....·.· égiájában meghatározott feladatokkal is összha •.
bűncselekmények felderitésf!.?.Attii:';:·.:;< .::f'
. ,·.::fa1J,\•·•:..,,....„..
fokozott fellépés a I<Re§.z::·"'"'l/, ~lyaít ni~gszegő kerékpárosokkal szemben,
a gyalogosan közle~~d~k;,'.\,~t~~''"·~~·~á~4l)~J.\]~pvelése
·
.
. ·,.,
az ittasan járművet vezetők,:é~ .~ sebesség~t túllépők forgalomból való kiszűrése
a közlekedésbiztonsági h6lyz~'f:'to;,ábbi javítása
·
az állomány elhelyezési körül.11).ényeinek további javítása,
új eszközök és módszerek ·kidolgozása és bevezetése mind a szolgálatszervezés,
szolgálatellátás, bűnügyi és egyéb ügyfe,ldolgozás terén,
további erőfeszítések a gyermek-, és fiatalkorúak valamint az időskorúak áldozattá válása
megelőzése érdekében.
növelni kívánjuk a polgárör egyesületekkel történő közös szolgálati órák számát.
emelni kívánjuk a bűn- és baleset-megelőzési előadások számát, szélesíteni akaijuk az elérendő
célcsoportok körét
a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelését a közterületi órák, és az egyes településen
eltöltött szolgálati idők növelésével kívánjuk elérni, továbbá közvetlen kapcsolatfelvétellel,
kapcsolattartással
·
a települések különböző rendezvényein továbbra is rendszeresen meg kívánunk jelenni, nem
csak meghívott vendégként, hanem a rendezvény biztosításában való aktív közremüködőként
is.

Zalaegerszeg, 2016. október 28.

őrspa:a~ok

Balla Csabao. alezrede•

Láttam, egyetértek:

.

Moln~.

alezredes
Közrendvédelmi osztályvezető
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Zalaegerszegi Reudllrkapltányság
Rcudllrí eljárásban regisztrált bllncselekményc
száma éa a befejezett nyomozások
eredményessége

Bűncselekmények

száma

az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Embcrölé
Szándékos befe 'ezett emberölé
Súl os testi sérté

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménye
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés
kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében,
a 2012. évi e. tfüvény alapján kábítósze
kereskedelem

_,.

. ·;~ti•

·:.cr?·

Or azdasá
es elvétel
14 kiemélteu kezelt bcs összes'e1
Jármű lh1kén

-· K.ii~lérül.~ten cll~övefctt bíinc$elekm~!)y
\"','.
. sszes bűnddekmén
. )RégisztráltbűncsClekmények lli0.000 l~kosra
vcfüett arány
·*A loJÍások súma tana.tmaz.za a betöracs fop~sok szí.mát is

Tófej község
Rendőri

eljárásban 1·egisztrált bűncselekménye
száma éa a befejezett nyomozások
eredményessége
az EN ÜBS 2010-2015. évi adatai ala án

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménye
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés
kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében,
a 2012. évi e. törvény alapján kábít
keresked

Bűncselekmények

száma

Beszámoló a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi működéséről
A 2016. év feladatellátásnak

jellemzői

A 2013. év jelentette a legjelentősebb változást a hivatal működését meghatározó jogszabályi
környezetben és a közigazgatási szervezetrendszerben. A 2014. évről elmondható, hogy
stabilizálódni kezdett ez az új típusú feladatellátás, de a hatályba lépett új önkormányzati
törvény, valamint az ágazati jogszabályok nagymérvű változása a meglévő önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatát és új rendeletek megalkotását tették szükségessé.
A Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napján jött létre, Tófej, Baktüttös,
Pusztaederics, Zalatárnok és Szentkozmadombja községek részvételével. 2014. évben a
lakosság természetes fogyása miatt a lakosságszám 2000 fő alá csökkent, újabb megállapodást
a felsorolt önkormányzatok nem kötöttek, ezért a Zala Megyei Kormánymegbízott Úr 2015.
január l-jén hatályosan a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodást
pótolta azzal, hogy a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalt és a Tófeji Közös Önkormányzati
Hivatalt létrehozó megállapodások 2014. december 31. napján hatályukat vesztik.
Az
év
folyamán a
hivatal
kijelölésével kapcsolatban tárgyalások folytak a
Kormánymegbízott Asszonnyal. Valószínű a Baki Közös Önkormányzati Hivatalhoz fognak
bennünket kijelölni.
Az átmeneti helyzetben a közös hivatal és a kirendeltség tovább működött, az ügyintézésben
zökkenők nem voltak tapasztalhatóak.
Tófejen az intézmények kiszolgálása hivatal által továbbra is megtörtént.
A hivatal székhelyére a 2016. évben eddig összesen 2760 db ügyirat érkezett, amelyek közül
943 db föszámra, míg 1817 db alszámra került iktatásra.

A székhelyhivatalban keletkezett ügyiratok ágazat szerinti megoszlását az
számú melléklete szerinti táblázat mutatja.

előterjesztés

1.

Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyek
a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörében a polgármester hatáskörébe tartoznak.
2016. évben a leggyakrabban
segély kérelmek voltak.

előforduló

önkormányzati hatósági ügyek az önkormányzati

A nagyobb számban előforduló államigazgatási hatósági ügyek a következők:
~ népesség nyilvántartás,
~ anyakönyvek vezetése (születési, házassági, halálozási),
~ állampolgársági ügyek,
~ szociális ügyek (aktív korúak ellátása, védendő fogyasztói státusz igazolása
márciusig, települési támogatás .... stb)
~ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása,
~ hagyatéki ügyintézés,
~ üzletműködési ügyek,
~ telepengedélyezési ügyek,
~ vadkárügyintézés,

~

adóigazgatási ügyek,
~ lakcímváltoztatással kapcsolatos ügyek,
~ hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,
~ birtokháborítási, panasz ügyek intézése,
~ jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi ügyek,
~ növényvédelmi hatósági eljárások,
~ termőföld eladás és haszonbérlet kifüggesztések.
A legjelentősebb ügyforgalmat lebonyolító adóigazgatás,
gyermekvédelmi igazgatás .

valamint a szociális

és

A hivatal dolgozói végzik az öt önkormányzat valamennyi tevékenységére kiterjedően a
pénzügyi, gazdálkodási, adózási, valamint - az intézményt kivéve - a humánpolitikai
feladatokat. A feladat ellátáshoz kapcsolódó pénzforgalmunk meghaladta az 1 milliárd
forintot. Az általános iskolát is működtetjük csak a szakmai feladatokat adtuk át a KLIKnek.
A költségvetési-gazdálkodási feladatok végzése során a székhely hivatal ügyintézői látják el
Baktüttös, Pusztaederics és Tófej Községek Önkormányzatának, a Tófeji Közös
Önkormányzati Hivatal, a Tófeji Intézményfenntartó Társulás, a Tófeji „Mesesziget" Óvoda,
a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás gazdálkodási feladatait, a Zalatárnoki
Kirendeltség pénzügyi-gazdálkodási ügyintézője pedig Zalatárnok és Szentkozmadombja
Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait.
A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából adódóan valamennyi államháztartási
szerv önálló törzskönyvvel bejegyzett szervezet, a Magyar Államkincstár felé valamennyi
szervezet külön-külön készít költségvetést, beszámolót, havonta pénzforgalmi jelentést,
mérlegjelentést, valamint a havi pénzforgalomról jelentést. A költségvetési szervek
bevételeinek, kiadásainak alakulásáról az illetékes ügyintézők minden költségvetési tárgykört
érintő ülésen részletes tájékoztatást nyújtanak a képviselő-testületeknek. A fenti
feladatcsoportba sorolható a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása is.
feladatokat a települések külső személy útján láttatják el. A belső
ellenőrzési terveket minden évben a képviselő-testület elé terjesztjük, hasonlóan önálló
napirend keretében adunk számot a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések
tapasztalatairó1.
A

belső ellenőrzési

De a 2016-os év legjelentősebb többletmunkáját az alapjaiban megváltozott könyvelési
rendszer és a számviteli törvény adta feladatok jelentették. Emellett a 2016-os évben is
kiemelt figyelmet kellett fordítani a nyertes, folyamatban lévő pályázatok megvalósítására,
valamint továbbra is nyomon követtük a pályázati lehetőségeket.
A civilszervezetek tevékenységének megvalósításához a hivatal minden segítséget megad, az
önkormányzatok az utófinanszírozott projektek esetében a támogatást megelőlegezik, illetve
amennyiben szükséges a pályázatok összeállításában és pénzügyi elszámolásában a hivatal
segítséget nyújt.
A hivatal vonatkozásában az új bérszámfejtő rendszer, a KCR felülvizsgálat jelentett új
nagyobb feladatot. Az elektronikus anyakönyvi rendszer lassúnak bizonyul. A termőföldek

adás-vételével kapcsolatos feladatok jelentős munkát adtak. A gyermekvédelmi feladatok
szociális
átszervezése a társulási feladatokban adott jelentős kihívást.( 45 település
feladatainak szervezése)
A kormány ez évben további államigazgatási hatásköröket vett át.
A Zalatárnoki Kirendeltségen a tanyagondnoki, IKSZT munkatársi, védőnői és háziorvosi
álláshelyekben, illetve szolgálatban bekövetkezett változások szintén jelentős többletfeladatot
eredményeztek.
A Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal Zalatárnoki Kirendeltségén a négy dolgozóból
egy dolgozó ment nyugdíjba a 40 év szolgálati viszonnyal, egy másik pedig megszüntette a
jogviszonyát. A dolgozók betanítása jelentett
kisebb problémát, mivel a dolgozók
alkalmazásánál nem volt átfedés a munkavégzésben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.
//

Tófej, 2016. december 6.
i

Pa~~né Varga An
jegyző

éla

Önkormányzati Hivatal

KSH megyekód:20 településkód:19080

1.
AZ. IKTATOTI ÜGYIRATOK SZÁMA 2016-BEN
Sorszámra

Ágazat

Gyüjtőlv

1 ~sorszámára

1 Alszámra

Iktatott iratok száma

A

Pénzügyek

270
268
2
8
80
32
6
7
6
13
10

Ebből:

B

1. Adóigazgatási ügyek
2. Egyéb pénzügyek
Egészségügyi igazgatás

C

Szociális igazgatás

E

Környezetvédelmi, építési ügyek, településrendezés, területrendezés kommunális igazg.
Ebből:
1. Környezet- és természetvédelem
2. Településrendezés, területrendezés
3. Építési ügyek
4. Kommunális ügyek

F
G

Közlekedés és hírközlési igazgatás
Vízügyi igazgatás

H

Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás

610
609

1
12
28
41
5
15
16

29
182
Ebből:
1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
24
4
9
2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 1-·---:::--+------t--.--::cc---~
2
28
3. Választásokkal kapcsolatos ügyek
4. Rendőrségi ügyek
6
5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek
1
6. Menedékjogi ügyek
7. Igazságügyi igazgatás
,
1--_ _J
8. Egyéb igazgatási ügyek
75
115
1 1 Lakásügyek
14
J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás
181
54
K f Ipari igazgatás
1
·T.-"Ti<ereskedelmi igazgatás, turisztika
4
48
37
~~!Földművelésügy, állat~ és növény-egészségügyi igazgatás
N
Munkaügyi igazgatás, munkavédelem
16
15
651
264
U
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek összesen
6
Ebből:
1. Képviselő-testület iratai
2. Nemzetiségi önkormányzat iratai
8
250
639
3. Az önkormányzati hivatalnak, polgármesteri hivatalnak
24
12
P Köznevelési és közmüvelödésügyi igazgatás
R Sportügyek
2
X Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrség
-·Ebből:
1. Honvédelmi igazgatás
2. Katasztrófavédelmi igazgatás
6
\

99

~·

~·

3. Fegyveres

biztonsági_ö,...rs_é~g-·--------------+--....,,.,c:---t-------t---,,,.,..,:.----i

1 81 7

943

Mindösszesen:
Dátum: 2016. december

Rögzítette

Ellenőrizte

Tófeji Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodás
Tófej Község Önkormányzata (8946.Tófej, Rákóczi utca 15. ) Baktüttös Község
Önkormányzata (8946.Baktüttös, Tanácsköz utca 11.), Pusztaederics Község Önkormányzata
(8946.Pusztaederics Kossuth utca 1.) /továbbiakban megállapodó felek/ a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt
rendelkezések alapján az egyes önkormányzati feladat- és hatáskörök hatékonyabb és
célszerűbb ellátására, a képviselő-testületeik döntése alapján jogi személyiséggel rendelkező
társulást hoznak létre, amelynek érdekében az alábbi tartalommal társulási megállapodást
kötnék: 1

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A megállapodás l .sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló Jogi
személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre határozatlan időre.
1.

A Társulás neve: Tófeji Intézményfenntartó Társulás

2.

A Társulás székhelye: 8946. Tófej, Rákóczi utca 15.

3.

A Társulás lakosságszáma: 1. melléklet szerint2

4.

A Társulás tagjainak (továbbiakban: Tagok) nevét, székhelyét, lakosságszámát, és a
tagokat megillető szavatok számát e megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.

5.

A Társulás működési területe: .3
5.1.Óvodai feladatok ellátásánál: Baktüttös, Tófej, Pusztaederics
közigazgatási területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más
fogadhat ellátottat

települések
településről is

5.2.Étkeztetési feladatoknál Baktüttös, Tófej, Pusztaederics, Csertalakos, Gutorfölde,
Szentpéterfölde közigazgatási területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más
településről is fogadhat ellátottat.
6.

A Társulás a 2011. évi CLX:XXIX. tv. 87. §.-a alapján jogi személyiséggel rendelkezik.
A Társulás költségvetési szervként működik, gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7.

A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen a Magyarország címere, a kör szélén a „Tófeji
Intézményfenntartó Társulás" körbefutó felirattal.

8.

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a Tófeji Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.

1

2
3

Módosította a 3/2016{Xl.30.) TI. határozat
Módosította a 3/2016.{Xl.30.) TI. határozat
Módosította a 3/2016.{Xl.30.) TI. határozat

1

9.

A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve annak módosítását a Hivatal
kezdeményezi a MÁK Zala Megyei Igazgatóságánál.

10. E megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás saját
maga és intézménye révén gondoskodik.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

1. A társulás célja

A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.) 87.§.-ban
kapott felhatalmazás alapján az óvodai nevelést és a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. 4
A társulás feladata

A Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az alábbi feladatkörbe
tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó feladat- és hatáskörök ellátásáról: 5
1./Óvodai ellátás:A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a szerinti
óvodai nevelés, nemzetiséghez
tartozók óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

2./Étkezési szolgáltatás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §. (1.) bekezdés 8.pontja szerinti szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokhoz
kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása.
A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának szakmai minimurnkövetelményeit az
ágazati törvények határozzák meg.
2. /A társulás tevékenységi köre, feladata: 6

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1.Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési
tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
4.3.2.Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feltételei:
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása, az óvodai nevelés,
ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyennekek óvodai nevelését ellátását és a
nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is).
4.3.3. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Köznevelési törvény szerinti működtetési
feladatainak ellátása
4.3.4 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben: Az óvodai ellátottak és a köznevelési
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
4.3.5.Intézményen kívüli gyermekétkeztetés: A rászoruló gyermekek intézményen kívüli
szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
4
5
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4.3.6.Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben:A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
4.3. 7.Szociális étkeztetés: A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy
szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi
egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
III.
A TAGSÁGI JOGVISZONY
1. A tagsági jogviszony keletkezése, a társuláshoz való
csatlakozás
1.1. A tagsági jogviszony alapító tagsággal, illetve csatlakozással keletkezhet. A Társuláshoz
csatlakozni a naptári év első napjával lehet.
1.2. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel
hozott határozatukkal mondják ki a Társulásban való részvételüket.
tagjai
1.3. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulás
~. Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Otv.) 87.§.- ban kapott
felhatalmazás alapján a társuláshoz tartozó azon települési önkormányzati képviselő-.
testületek részére teszik lehetővé, amelyek:
- elfogadják a Társulás célját,
- jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el,
- vállalják a településnek a tárgyévi költségvetés tervezésénél alapul vett népességszáma
utáni hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási költségek (cél megvalósításához
szükséges többletforrás) megfizetését.
1.4. Az 1.3. pontban meghatározott társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő
testületei minősített többséggel hozott határozatukkal döntenek a Társuláshoz való
csatlakozásról.
2. A tagsági jogviszony megszűnése
2.1. A Társulás bármelyik tagja a naptári év utolsó napjával a képviselő-testületének
minősített többséggel hozott határozatával a Társulásból kiválhat. A kiválásról szóló
határozatot legalább 6 hónappal korábban kell meghozni és a Társulás tagjaival közölni.
A kiváló tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának, továbbá a feladat-ellátási
többletköltségek teljesítésére.
2.2. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával a
társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e
megállapodásban meghatározott kötelezettségének - különösen a jelen megállapodás VII.
fejezet 2.1. pontjában vállalt költségek megfizetésének - ismételt felhívásra határidőben
nem tett eleget.
IV.
A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA
1.

A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog
megállapításának alapja is.

2.

A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:
3

a tagönkormányzat megnevezését, székhelyét, lakosságszámát,
- a Társulásba való belépés időpontját,
- a Társulás által ellátott feladatok közül a Tag által vállalt feladatot (feladatokat),
- a Társulás működési költségeihez való hozzájárulás évi összegét és a befizetések
kimutatását,
- a feladat-ellátási költségek (cél megvalósításához szükséges többletforrás) összegét,
befizetésének időpontját,
- a támogatásként kapott összeget,
kötelezettség teljesítését,

visszatérítendő

támogatás esetében a visszafizetési

- a szavazati jogosultságot és a szavazati jog mértékét,
- a tagság megszűnésének
3.

időpontját.

A tagnyilvántartást a Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal vezeti.

v.
A TÁRSULÁS SZERVEI ÉS INTÉZMÉNYEI

A Társulás szervei:
1. a Társulási Tanács,
2. a Társulás elnöke,
6. a Társulás munkaszervezetet nem hoz létre. A munkaszervezeti feladatokat a Tófeji
Közös Önkormányzati Hivatal I továbbiakban: hivatal/
A Társulás intézményei:
7. Tófeji „Mesesziget" Óvoda
1. A Társulási Tanács
1.1. A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács.
1.2. A Társulási Tanács a társult önkormányzatok polgármestereinek és alpolgármestereinek
összességéből áll.
1.3. A Társulási Tanács polgármester tagja helyettesítésének rendjéről a tagönkormányzat
képviselő-testülete rendelkezik.
1.4. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályokat jelen megállapodás VI. fejezete
tartalmazza.
1.6.
A Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
a) Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének megválasztása, visszahívása,

b) a tagi hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási költségek (cél megvalósításához
szükséges többletforrás) összegének megállapítása,
c) Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
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d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés a Társulási Tanács által
meghatározott szempontok alapján, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe
vételével. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével
hozott döntése szükséges,
f) jelen

társulási megállapodás módosításának elhatározása, mely határozat
hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többségével hozott döntése szükséges,

g) Társulás

megszűnésének

képviselő-testületek

elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő
mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép

hatályba,
h) a Társulás költségvetésének megállapítása, annak végrehajtása, éves munkatervének,
év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása,
i) a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás
a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében,
2. A Társulás Elnöke

2.1. Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos szavazással választja meg. A
Társulási Tanács elnöke egyben a Társulás elnöke.
2.2. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté
váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. A Társulás
elnökének megválasztásához minősített többségi szavazat szükséges.
2.3. Egy jelölt esetében, amennyiben a szavazás során a jelölt nem kapta meg a minősített
többségi szavazatot, a jelölést és a választást - ugyanazon az ülésen egy alkalommal meg kell ismételni. Kettő vagy több jelölt esetében az elnök az lesz, aki a szavazás során
minősített többségi szavazatot kapott. Ha egyik jelölt sem kapta meg a minősített
többségi szavazatot, második fordulót kell elrendelni. A második fordulóban csak a két
legtöbb szavazatot kapott jelöltről kell szavazni. Az elnök az lesz, aki a szavazás során
minősített többségi szavazatot kapott.
2.4. Ha a második fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a
választást 8 napon belül meg kell ismételni.

minősített

többségi szavazatot, a

2.5. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben,
bíróságok és más hatóságok előtt. Akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön
meghatalmazás nélkül alelnök látják el.
2.6. Az elnök feladata:
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
gondoskodik
a
Társulás
éves
mérlegének,
vagyonkimutatásának,
költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,
a társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi,
felelős a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért,

s

2.6.5.

évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a
Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
2.6.6. gondoskodik a Társulás számlavezetéséről,
2.6.7. intézkedik a MÁK Zala megyei Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi
nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt,
2.6.8. irányítja a Társulás gazdálkodását,
2.6.9. a tagok nevében aláírja a támogatási szerződést,
2.6.10. ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Társulási Tanács számára előír.
2.7. Az elnök megbízatása polgármesteri tisztségének betöltéséig áll fenn.
2.8. Az elnök megbízatása megszűnik:
- polgármesteri tisztségének megszűnésével,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.
3. A Társulás Alelnöke

3.1. A Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos szavazással alelnököt választ.
3.2. Az alelnök személyére a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulás alelnökének
megválasztásához minősített többségi szavazat kell.
3.3. Amennyiben a szavazás során egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi
szavazatot, a jelölést és a választást - ugyanazon az ülésen egy alkalommal - meg kell
ismételni. A második fordulóban csak annyi jelöltet kell megválasztani, ahány számánál
fogva megfelel az alelnöki tisztségre még megválasztható tagok számának. Ha a második
fordulóban csak egyik jelölt, vagy egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi
szavazatot, a jelölést és a választást 8 napon belül meg kell ismételni.
3.4. Az alelnök megbízatásának időtartamára, illetve a megbízatásuk megszűnésére vonatkozó
szabályok megegyeznek az elnök megbízatásának időtartamára és a megbízatásának
megszűnésére vonatkozó szabályokkal.
3.5. Az alelnök segíti az elnök munkáját, illetve akadályoztatása esetén - a Társulási Tanács
által meghatározott helyettesítési rendben - teljes jogkörrel helyettesítik az elnököt.
6. A Társulás Munkaszervezete

6.1. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II. fejezetben felsorolt feladat
ellátására nem hoznak létre külön szervezetet, feladatainak ellátására a Tófeji Közös
önkormányzati Hivatalt bízza meg.
6.3. A hivatal feladata a Társulási Tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak
végrehajtása, az elnök munkájának segítése, így különösen:
6.3.1. a Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági, és gazdálkodási feladatainak
ellátása,
6.3.2. a Társulás költségvetésének elkészítése, a költségvetés végrehajtása,
6

6.3.3.

a Társulási Tanács működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása.

6.4. A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó, foglalkoztatotti
létszámát.
7. Tófeji „Mesesziget" Óvoda
7.1. A társulás települései az óvodai ellátás feladatait 2013. január l-től, az étkeztetési
feladatokat 2017.január 1-től 7 a saját fenntartású, önálló jogi személyként működő,
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként létrehozott intézménye a
Tófeji
„Mesesziget" Óvoda útján látja el.
7.2. A Tófeji „Mesesziget" Óvoda ellátási területe: 8
7.2.1.Óvodai feladatok ellátásánál:Baktüttös, Tófej, Pusztaederics
közigazgatási területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más
fogadhat ellátottat.

települések
településről is

7.2.2.Étkeztetési feladatoknál Baktüttös, Tófej, Pusztaederics, Csertalakos, Gutorfölde,
Szentpéterfölde közigazgatási területe. A szabad kapacitás kihasználása érdekében más
településről is fogadhat ellátottat.
7.3. Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács
határozza meg. Az intézményvezető tekintetében a foglalkoztatási jogviszony
keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat a Társulást Tanács gyakorolják.
Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.
7.4. A Tófeji „Mesesziget" Óvoda feladatai különösen:
7.4.1 Feladatukat 2011. évi CXC. tv. 4. §.
vonatkozó szabályozás szerint látják el.

1. a.) óvodai nevelés

feladatra

7.4.2.Étkezési szolgáltatás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §. (1.) bekezdés 8.pontja szerinti szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása.
A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának szakmai minimum követelményeit
az ágazati törvények határozzák meg.
7.5. Az Intézmény vezetője évente kétszer köteles beszámolni az intézmény tevékenységéről a
Társulási Tanácsnak.
7 .6. Az intézmény feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.
7. 7. Az intézmény gazdálkodásának általános
önkormányzatok belső ellenőre végzi.
VI.

ellenőrzését

a

társulást

létrehozó

A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE

A Társulási Tanács ülése és döntéshozatali eljárása
7
8
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A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő
testületeinek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése
kimondta a megalakulását.
2.
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
2.1. szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
2.2. a társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
2.3. a Társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
3. A Társulási Tanács ülését az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és
vezeti. A Társulási Tanács ülését írásban, az ülés napját legalább 5 nappal megelőzően
kell összehívni. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani.
1.

4.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint a fele
jelen van, és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a
társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. Határozatképtelenség esetén
az eredeti időpontot követő 8 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.

5.

A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja
a jelenlévő tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).

6.

Minősített

6.1.
6.2.
6.4.
6.5.
6.6.

6.9.
6.10.

többség szükséges:
zárt ülés elrendeléséhez a társulás vagyonával való rendelkezés és a társulás által
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános pályázat üzleti érdeket sértene,
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásához,
az elnök, az alelnök megválasztásához,
a Társulás költségvetésének megállapításakor, a gazdálkodásáról szóló éves
beszámolójának elfogadásakor,
az egy lakosra eső hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási költségek (cél
megvalósításához szükséges többletforrás) megállapításakor, és a tagokat terhelő
egyéb kötelezettségek megállapításakor,
pályázat benyújtásáról való döntéskor, valamint a Társulási Tanács hatáskörébe
utalt pénzeszközök felhasználásáról való döntéskor.
abban az ügyben, amit a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata meghatároz.

minősített

többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.
A

7.

A Társulási Tanács döntését ülésén, az elnök, az alelnök megválasztása esetében titkos
szavazással, minden más esetben nyílt szavazással, határozattal hozza.

8.

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testületi
ülésről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott társulási tag írja alá.
A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a
Kormányhivatal vezetőjének.

11. A Társulási Tanács ülése nyilvános.
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12. A Társulási Tanács zárt ülést tart személyi üggyel kapcsolatos állásfoglalás esetén.
13. A Társulási Tanács zárt ülést rendelhet el a társulás vagyonával való rendelkezés és a
társulás által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános pályázat üzleti érdeket sértene.
14. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
VII.
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE
ÉS GAZDÁLKODÁSA
1.

2.

A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait.
A Társulás költségvetésének bevételét az alábbi források biztosítják:
2.1. Kötelező befizetés:
2.1.1. A települési önkormányzatok tagi hozzájárulása, amelyet a tárgyévi
költségvetésnél alapul vett települési népesség szám után számítva kell
megfizetni két részletben - az első részletet február 28-ig, a második részletet
szeptember 30-ig a Tófeji Intézményfenntartó Társulás költségvetési
számlájára.
Az egy lakosra eső hozzájárulás összegét a Tanács évente külön határozatban
állapítja meg.
A Tagok megállapodnak abban, hogy az egy lakosra/ellátottra jutó
hozzájárulás (tagi hozzájárulás) azonos összegben kerül megállapításra,
tekintet nélkül arra, hogy a jelen társulási megállapodás II. fejezetében
meghatározott feladatok közül a Tag az összes, vagy ennél kevesebb feladat
ellátására társult, vagyis függetlenül a vállalt feladatok számától.
2.1.2. A feladat-ellátási költségek (cél megvalósításához szükséges többletforrás)
Társulási Tanács által megállapított összege.
2.2 Saját elhatározáson alapuló befizetés:
A tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrásának meghatározott időre szóló
átengedése, meghatározott idejű forrásátadás, a Társulás feladatainak finanszírozása
és fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében.
2.3. Egyéb:
2.3. l.
2.3 .2.
2.3 .3
2.3.4.

állami támogatás, hozzájárulás,
pályázati forrás,
gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
a Társulás vagyonának hasznosításából vagy átmenetileg
pénzeszközeinek lekötéséből származó kamat,
2.3.5. egyéb bevételek.

szabad

3.

A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja
meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulás munkaszervezete útján gondoskodik.

4.

A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács határozattal
fogadja el.
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5.

A Társulás nevében kötelezettséget a Társulás Elnöke vagy az általa felhatalmazott
alelnök vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra. A kötelezettség-vállalás, valamint az
utalványozás ellenjegyzésére a hivatal vezetője vagy az általa felhatalmazott személy
jogosult.
A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke és az alelnök együttesen,
vagy az elnök és a hivatal vezetője együttesen gyakorolják.

6.

A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a
hivatal látja el. A Társulás költségvetése magába foglalja az általa létrehozott és
fenntartott költségvetési szervek költségvetését is.

7.

A Társulási Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol a költségvetésben
pénz felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a teljesített közös
célú kiadásokról, a költségvetés teljes működéséről.
lévő

8.

Abban az esetben, ha a települési tag önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen
megállapodásban, illetve a Társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásáriak,
illetve kötelező befizetési kötelezettségének, valamint a Társulás részére nem tesz eleget
a Társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban rögzített bármely
visszafizetési kötelezettségének, akkor a Társulás munkaszervezete 30 napos határidő
tűzésével szólítja fel a tag önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésére.
Amennyiben a társulás elnöke által képviselt tagönkormányzat nem tesz eleget a fenti
fizetési kötelezettségének, akkor az inkasszó benyújtására az előzőekben szabályozott
eljárás szerint a Társulás bármelyik elnökhelyettese önállóan jogosult.
VIII.
TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
GYAKORLÁSÁNAK RENDJE
VAGYONI VISZONYOK

1.

A Társulás vagyonának köre:
a feladatellátáshoz átadott vagyon,
a közös beruházások, fejlesztések révén
közös tulajdonát képezi,
pályázati úton megszerzett vagyon,
egyéb vagyon

létrejövő

vagyon szaporulata, mely a Társulás

2.

A Társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a Társulás
tevékenysége révén keletkezett vagyon.

3.

A Társulás vagyonával való rendelkezés jogát a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulás
vagyonát a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet. A
vagyon szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben
tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a
Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.

4.

10

5.

Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.
A Társulási Tanács a Társulás pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését a
belső ellenőrön keresztül végzi.
IX.
VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

1.

A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulási Tanács rendelkezik és
felhasználásért.

felelős

a

jogszerű

2.

A Társulásnak - bármely támogatás lemondása esetén - a számára folyósított támogatást
kamattal növelt összegben kell visszafizetnie a központi költségvetésbe.

3.
A fizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény
valamint az Ávr. 107.§. (3.) bek.-ben foglaltak alapján az Ávr. 105.§-a (4.)
bek.-ben számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától, a visszafizetés
napjáig kell felszámítani.
4.

A Társulás a támogatás felhasználásáról, tárgyév december 31-ei fordulónappal, a
mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint, a tényleges mutatók alapján köteles
elszámolni.

5.

Amennyiben a Társulásnak az elszámolás alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezik,
úgy azt köteles a központi költségvetésbe visszafizetni.

6.

Amennyiben a visszafizetési kötelezettség a 2. pont szerinti lemondást, vagy az 5. pont
szerinti elszámolást követő 90 napon belül nem teljesül, akkor a Kincstár azonnali
beszedési megbízást nyújt be a Társulás ellen.

x.
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
1.

A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának folyamatos
végzi.

ellenőrzését

a

belső ellenőr

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
1. A Társulás megszűnik, ha:

a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését,
a bíróságjogerős döntése alapján,
2. amennyiben a tagok száma - kiválás vagy kizárás következtében - a társulásba tartozó
települések képviselő-testületei számának fele alá csökken. A Társulás megszűnése esetén
a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással kötelesek elszámolni.
3. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a
Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A Társulás megszűnése
esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak
felelősséggel.
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XII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
képviselő

1.

Jelen társulási megállapodás hatályba lépéséhez a társult önkormányzatok
testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

2.

A Társulás tagjai a jelen megállapodásból származó vitás kérdéseket tárgyalásos úton
kívánja rendezni. Amennyiben megegyezésre nem kerül sor, akkor a vita eldöntését a
Társulás tagjai bíróságtól kérik.

4. Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.) 87- 95.§.-ban foglaltak az
irányadók.
Tófej, 2016. november 30.
Horváth Zoltán
társulás elnöke

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
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1. melléklet:

A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma, és a tagokat
megillető szavazatok

A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosság száma
és a tagokat megillető szavazatok száma
Sorsz.

1

Tagok neve

Székhelye

Baktüttös Község
Önkormányzata

8946. Baktüttös

(képviseli polgármester,

Tanácsköz utca 11.

Lakosság száma
(2012.01.01.)

Szavazatok
száma

351

2

171

2

700

2

alpolgármester)

Pusztaederics

2

Község
Önkormányzata
(képviseli polgármester,

8946. Pusztaederics
Kossuth utca 1.

alpolgármester)

3

Tófej Község
Önkormányzata

8946. Tófej

(képviseli polgármester,

Rákóczi utca 15.

alpolgármester)
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