
Tófej Önkormányzat jegyzőkönyve: 2018.04.17. 
Iktatószám: 

JEGYZŐKÖNYV 

A Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2018. április 17-én 10 órakor tartott soros testületi ülésró1 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Olasz Jánosné alpolgármester, Lakatos György 
alpolgármester, Mátay Károly és Soós László képviselők, 
Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző, 
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 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el. 

Napirendi pontok: 

1. 2017 évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
2. Önk01mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2017. évi 

beszámolója 
3. Folyamatban levő beruházások megbeszélése 
4. Egyebek 
5. Zárt ülés: 2018 évi lakás építési támogatások elbírálása 

1./ Család - és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi beszámolójának elfogadása 

Pappné Varga Angéla tájékoztatja a testületet, hogy minden év május 31-ig meg kell 
tárgyalni a testületnek a Család - és gyermekjóléti szolgálat előző évről szóló beszámolóját. 
a beszámoló kiadásra került. 
Horváth Zoltán polgármester kéri a testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el. 
Olasz Jánosné: Az Önkormányzat sérelmezi, hogy a döntéshozás nem helyben van, itt már nincs 
hatásköre az önkormányzatnak. A feladatok, a jelzett problémák nem a súlyuknak megfelelően 
kerülnek kezelésre. 
A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

21/2018.(IV.17) Önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej Község Önkormányzata a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai ellátásának 2017. évi 
beszámolóját elfogadta. 
Utasítják az aljegyzőt a további intézkedések megtételére 
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző, 
Határidő : folyamatos 
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2.1 Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2017. évi 
beszámolója 

Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden évben be 
kell számolni a módosított 1997. évi XXXI. Tv. 96.§/6/ bekezdésében foglaltak alapján. A 
képviselőtestületnek javasolja elfogadni a beszámolót. 
A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

22/2018.(IV.17) Önkormányzati HATÁR 0 Z A T 
Tófej az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról 201 7 évi beszámolóját elfogadta. 
Utasítják az aljegyzőt a további intézkedések megtételére. 
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző. 
Határidő : 2018. május 31. 

3.1 Folyamatban levő beruházások megbeszélése 

Horváth Zoltán kéri a testület véleményét a folyamatban lévő beruházásokkal 
kapcsolatban: 
Soós László: Az orvosi rendelő előtti térkövezéssel kapcsolatban elmondja javaslatait, 
szegélykő lerakása, a parkoló végébe virágágyás kialakítása. 
Horváth Z: az óvoda kerítése lebontásra kerül , a lábak a drót még felhasználható a halastó 
kivitelezésénél. 
Az új kerítés horgonyzott plusz festett elemekből fog állni. 
Soós L: A konyha körüli részt újra kell gondolni. A zöldség raktár gépkocsival történő 
megközelítéséhez szilárd burkolat kell, valamint célszerű lenne a parkolón kívül felhúzni a 
kerítést. 
Pappné: Az udvaron lévő használaton kívüli derítő nem veszélyes, a játszótéren lévő 
gyerekeknek? 
Sós L: Földdel fel kell tölteni. 
Lakatos GY : A Szalai Kertészettel megbeszélte a parkosítást, tuja és fagyal ültetése 
merült fel. Május elejénél előbb sajnos nem tudják kezdeni a parkosítást. 
Horváth Zoltán kéri a testületet, hogy az elhangzott javaslatoknak megfelelően fogadják el 
a határozatot. 
A testület egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

23/2018.(IV.17) Önkormányzati H A T Á R 0 Z A T 
Tófej községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, 
hogy az elhangzottaknak megfelelően az orvosi rendelő térkövezésének 
a főzőkonyha körüli terület parkosítására, a kerítés megépítésre a munkát 
rendelje meg. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Határidő : 2018. április 30. 

Horváth Z: A halastó megépítésének lehetőségére készült ajánlatnak megfelelően 

megrendelésre kerültek a műszaki előkészítések. Mintavétel már történt. Amennyiben a 
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minta számunkra eredményes lesz a szakhatósági engedélyezést a cég még megcsinálja. 
Az Önkormányzat utána vásárolja meg a területet és a kivitelezésre szerződést köt. 

4./ Egyebek 
Pályázati lehetőségek: 

Pappné Varga Angéla aljegyző ismerteti a Belügyminisztérium által kiírt pályázatot , 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" Pályázati alcél: „Belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása". 
Jelen pályázati felhívás keretében 15.000.000.- ft támogatást lehet igényelni belterületi utak, 
járdák, hidak felújítására, 50 %-os támogatási intenzitás mellett. 
A már felújításra, kátyúzásra szoruló utjainkat fel kell mérni. 
Horváth Zoltán : felveszi a kapcsolatost Kovács Tamás baki egyéni vállalkozóval, hogy a munkát 
végezze el és adjon ajánlatot. 
A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

24/2018.(IV.17) Önkormányzati HA T Á R 0 Z A T 
Tófej községi Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, 
hogy vegye fel a kapcsolatot Kovács Tamás egyéni vállalkozóval és a 
Belügyminisztérium által kiírt pályázatot , „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására" Pályázati alcél: „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása". a hunyadi utca, Ady u, Alkotmány út, temető utcája az árajánlatot 
készítse el. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Határidő : 2018. április 27 

Pappné Varga Angéla aljegyző ismerteti az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt 
pályázatot közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Cél a közművelődési intézmények, 
közösségi színterek műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, 
épületének karbantartása, felújítása. 
Javasolja a rendezvény és házasságkötő teremben lévő székek lecserélését. 
A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

25/2018.(IV.17.) számú HATÁR 0 Z A T 
a./ A Tófej Község Önkormányzatának 3/2018.(III.21.) számú 2018.évi 
költségvetési rendeletének 1./ A mellékletének a K 64 Egyéb tárgyi eszközök, 
beszerzése, létesítése során biztosítja a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra benyújtandó pályázathoz saját erőként 600.000,- Ft önrészt és a 
pályázatot benyújtja. 
b./Az önkormányzat által a Tófej, Rákóczi utca 15. alatti közösségi szintérként 
kijelölt intézmény rendszeresen működik. A működéssel kapcsolatos kiadások a 
COFOG 082092 helyen kerülnek elszámolásra 
Utasítják a polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék 
meg. 
Határidő: 2018. április 29. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
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Mátay Károly: Pályázati lehetőségek kapcsán érdeklődik, hogy a Rákóczi út. 48. alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlannal milyen elképzelései vannak a testületnek, milyen 
funkciót szánunk az épületnek? 1-2 éve már nyújtottunk be pályázatot. 
Horváth Z: Az a pályázat elutasításra került. Mindenképpen a felújítás a cél. 
Lakatos György tájékoztatja a testületet, hogy az idei évben megvalósul Tófejen az 
„alkotótábor" Buda Mihály festőművész vezetésével. Július 20 - 27 között lesz. Buda 
Mihály még 6 művészt fog hozni. Étkezést, szállást biztosít az Önkormányzat. Közös nyitó, 
záró program, plusz egy kirándulást gondoltak megvalósítani. A költségvetés tartalmazza a 
programot. 

Olasz Jánosné: A szlovéniai Zsitkóc településről megkereste a település vezető., hogy 
szeretettel várják a testületi tagokat április 29-én a májusfa állításra. 

Horváth Zoltán: Az iskolaigazgatói állás betöltésénél eltelt egy újabb 5 év. A kiírt állásra 
egy pályázat érkezett, Olasz Jánosné személyében. A pályázatot véleményezni kell a 
testületnek és május 9-ig a KLIKK felé meg kell küldeni. 
A Képviselőtestület miután áttanulmányozta a tófeji „Kincskereső" Általános Iskola 
intézményvezető/magasabb vezető/ beosztás ellátására beérkezett pályázati anyagát, az 
alábbi véleményt állapította meg: 
- A pályázat helyzetértékelése a realitásoknak megfelel 
- A fejlesztési programmal illetve az abban foglaltakkal egyetértenek 
- A kitűzött célok a valóság talaján állnak és megvalósíthatók. 
A Képviselőtestület a pályázó Olasz Jánosné mesterpedagógus intézményvezetői 

kinevezését egyhangúan támogatja. 

Horváth Zoltán igényként merült fel a lakosság részéről a lomtalanítás megszervezése. Le
Ko Kft június 6-ra tudja megszervezni. 
A testület elfogadta a javaslatot. 

Olasz Jné: Nagyon sok az elhanyagolt ingatlan, nincsenek kaszálva a területek. Nagyon 
ronda a falu összkép., 
Pappné: A felszólítások folyamatosan mennek ki. 

Lakatos György: A költségvetésben betervezésre került 500.00.- Ft gépbeszerzésre. Javasol 
2 db Stil gépet beszerezni, egy bozótvágót és egy önjáró fűnyírót. 
Soós László: Javasolja szabályozni a fűnyíró kistraktor használatát. Rendszeresen 
közlekedési eszköznek használják. A pályát és környékét kell a kistraktorral nyírni. A többi 
területet lehet a már meglévő eszközökkel. A nem rendeltetésszerű használat miatt volt 
most egy 200.000.- ft-os javítás. 
Az árkokból a fűkaszálékot , fűnyírás előtt pedig a szemetet össze kellene szedni. Sajnos a 
dolgozóink sem teszik ezt meg. 
A testület egyhangúan egyetértett a javaslattal. 
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Lakatos Gy: Javasol a sportpályára egy hűtőszekrényt beszerezni. 
Olasz Jné: Falunapok alkalmával gondot okoz az italok hűtése. Egyúttal jó lenne egy italhűtőt is 

beszerezni. 
A testület egyetértett az elhangzottakkal. 

Mátay Károly : A sportpályán a mezek kiadását, takarítást, mosást, és a foci adminisztrációs 
dolgait Kiss Mariann végzete eddig, mint közmunkás. 
Márciusban elment dolgozni családi vállalkozásukba. A munkája mellett is szívesen végezné a 
sporttal kapcsolatos eddigi tevékenységét. 
Javasol 2018.04.01-től - 06. 30-ig nettó 25.000.- Ft megbízási díjat megadni részére. 

Soós László: Mivel Belső Gábor az edző, anyukája mindig aktívan részt vesz a sport életben- úgy 
mint pi.főzés - , javasolja Belső Ottónét megbízni a fenti feladatokkal. 
Mátay Károly: Számítógépen kell a mérkőzősek után jelentéseket és egyéb feladatokat 

megcsinálni. Ennek a felületnek a kezelését is meg kell tanulni. 
Olasz Jánosné javasolja erre a 3 hónapra Kiss Mariannát megbízni a feladattal. 

A testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

26/2018.(IV.17.) számú HATÁR 0 Z A T 
A Tófej Község Önkormányzatának képviselőtestülete 

megbízza Kiss Mariann Tófej Rákóczi u. 64 szám alatti lakost, hogy 
Tófeji Kerámia SE focicsapatának munkájával kapcsolatos adminisztrációs 
feladatokat, valamin mosás - takarítás 2018.04.01- 2018.06.30-ig végezze el. 

A munka elvégzéséért havi 29.000.- Ft megbízási díjat állapít meg, amit a 0810045 
COFOG alatt fizet ki. 

Határidő: 2018. április 30 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Horváth Zoltán megköszönte a részvételt és az 
ülést 12 15 órakor bezárta. 

K. m. f. 

Pappné~ 
aljegyző 
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JELENLÉTI /J( 

a Tófej Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2018.április 17-én tartott testületi üléséről 

Jelen vannak: 

Horváth Zoltán polgármester 

Lakatos Lajos György alpolgármester 

Olasz Jánosné alpolgármester 

Mátay Károly képviselő 

Soós László képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Pappné Varga Angéla aljegyző 

Csordásné Varga Piroska jkvvezető 

Tó fej, 2018. április 17 
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Tófej Közséffi Önkormányzat Polgármesterétől 
8946 TOFEJ Rákóczi út 15. 

Tel/fax.: 9 21569-064 E-mail: hzoltan57@gmail.com 

MEGHÍVÓ 

ÉRTESÍTEM, HOGY A TÓFEJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 
2018. ÁPRILIS 17-ÉN 10 ÓRA 00 PERCKOR 

TESTÜLETI ÜLÉST TART A TÓFEJI KÖZÖSSÉGI HÁZ KISTERMÉBEN 

Napirendi pontok: 

1. 2017 évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
Előadó: Horváth Zoltán polgármester 

2. Folyamatban levő beruházások megbeszélése. 
Előadó: Horváth Zoltán polgármester 

3. Egyebek. 
Előadó: Horváth Zoltán polgármester 

4. Zárt ülés: 2018 évi lakás építési támogatások elbírálása. 

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni! 

Tófej, 2018. április 12. 



BESZÁMOLÓ 

A 

TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának 

2017. évi feladatainak ellátásáról 

Tófej 

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermeltjóléti Szolgálata szakmai 
beszámolóját a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 
XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése, az 1/2000 SZCSM rendelet és 15/1998 NM rendelet 
alapján készítettük el. 

2016. január l-jétől kezdve a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy 
szervezeti és szakmai egységben - működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti 

1 



szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család
és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás bázisán, annak erőforrásainak hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati 
feladatként működik. 

A gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósult meg az utóbbi két 
évben, melynek keretében a gyermekvédelem első védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás 
megerősítése révén feladatmegosztás alakult ki a települések és a járások között, és a 
gyermekjóléti szolgáltatások teljes köre hozzáférhető lett a lakosság számára. 

A családsegítés feladatait továbbra is az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 
ellátások (a továbbiakban Szt.), a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) tartalmazza. A két törvény szakmai végrehajtási rendeletében kerül szabályozásra a 
részletes szolgáltatástartalom, valamint a feladatellátás tárgyi és személyi feltételei. A 
törvények alapján a családsegítés biztosítása továbbra sem a lakosságszámhoz kötött, hanem 
minden esetben biztosítania kell az önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatalt működtet 
vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van. 
A feladatmegosztás a következők szerint alakult: 

a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati 
hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös 
hivatalhoz tartozó valamennyi településen; 

a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 
valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési 
önkormányzataihoz került. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi 
területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális 
szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. A 
főközségi kerületeknek a jövőben is biztosítaniuk kell a gyermekjóléti szolgáltatásokat. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ továbbra is 
a törvény által előírtaknak megfelelően működik; ez utóbbihoz látja el a speciális szaktudást 
igénylő feladatokat, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket. 

A szolgáltatás feladata olyan ellátórendszer működtetése, melynek középpontjában az egyén, 
a család és a gyermek áll, az eddigieknél komplexebb felfogásban működő szolgáltatási 
struktúrában kezelve. Ennek továbbra is fontos eleme a gyermekvédelmi észlelő- és 
jelzőrendszer hatékony működtetése, melynek segítségével időben észlelhetők és kezelhetők a 
családi problémák és felderíthetőek a gyermekek veszélyeztetésével összefüggő problémák. 

A család - és gyermekjóléti szolgáltatás fő célja, hogy a jogszabályok által meghatározott 
feladatokat a helyi igények figyelembe vételével, célzottan, szükségletekre alapozva hajtsa 
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végre, továbbá segítséget nyújtson az ellátási területen élő egyedülállók, párok, gyermekes 
családok, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák számára. 

Ellátottak köre: 
• 0 - 18 éves korú, gyermekvédelmi problémával küzdő gyermekek, és az őket nevelő 

családok, 

• válsághelyzetben lévő kiskorú és nagykorú várandósok, 

• szociális, mentális és életvezetési nehézségekkel küzdő vagy krízishelyzetben lévő 
családok és egyedülállók, akik az ellátási terület valamely településén bejelentett 
lakóhellyel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint azok, akik 
ténylegesen a településen tartózkodnak, illetve akiknek segítése helyben célszerű. 

A feladatmegosztás szabályai: 
azoknak az egyéneknek, családoknak az esetében, ahol a probléma vagy a családban nevelkedő 
gyermek veszélyeztetettsége helyi szinten, alapellátási együttműködés keretében megoldható, 
ott a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársai végzi a szociális segítő 
tevékenységet. Az intézmény szolgáltatásai az ellátási terület valamennyi településén 
ingyenesek, alanyi jogon, önkéntesen vehetők igénybe. 

Azokban az esetekben, amikor a családban nevelkedő gyermek veszélyeztetettsége olyan 
mértékű, mely nem szüntethető meg alapellátási együttműködés keretében, vagy a család nem 
működik együtt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, az eset továbbküldésre 
kerül hatósági intézkedés kezdeményezése céljából a területileg illetékes Család- és 
Gyermekjóléti Központ részére. A Család- és Gyermekjóléti Központ kezdeményezi a hatósági 
intézkedést a Kormányhivatal illetékes Gyámügyi Osztályán. Amennyiben jogerős döntés 
születik a hatósági intézkedésről, úgy a településen működő gyermekvédelmi alapellátás 
hatásköre megszűnik az ügyben és a továbbiakban átkerül a Család- és Gyermekjóléti 
Központhoz. 

A 2016. január l-én életbe lépett 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet értelmében, beavatkozási 
lehetősége a család -és gyermekjóléti szolgálatoknak az alapellátás keretében kezelhető 
problémák körére korlátozódik, a hatósági intézkedések szakmai feladatai a járási család- és 
gyermekjóléti központokra hárulnak. Ennek értelmében és a szakmai protokoll előírásainak 
megfelelően a család - és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatja a Család- és Gyermekjóléti 
Központot a család helyzetéről, amennyiben az illetékességi területén tartózkodó gyermek 
ügyében hatósági intézkedés válik indokolttá és a Járási Gyámügyi Osztály felé ők teszik meg 
a javaslatot a hatósági eljárás megindítására. 

Hatósági intézkedések: 

- Védelembe vétel: Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét 
az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de 
alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 
biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. 
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A gyámhatóság - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe 
veheti továbbá 
a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, 
b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be 
nem töltött gyermeket, 
c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsított, vádolt fiatalkorút. 

- Családba fogadás: 
A gyámhatóság 
a) a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő kérelmére, 
b) a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő kérelmére - a különélő másik szülő 

meghallgatásával -, vagy 
c) a nevelésbe vett gyermek feletti szülői felügyeleti jogot a nevelésbe vétel előtt gyakorló 
szülő kérelmére - a nevelésbe vett gyermek gyámjának meghallgatásával - hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a 
gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza 
és nevelje, feltéve, hogy a családba fogadás a gyermek érdekében áll. 

- Ideiglenes hatályú elhelyezés: 
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 
családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése 
szükséges, gyámhatóság valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi 
hatóság, az ügyészség, a bíróság a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága (a 
továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen 
a) a gyermek nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve 
személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, 
b) a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító 
nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség - az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is 
kijelölt - gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a gyámhatóságot, 
illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében a Kormány által kijelölt gyámhatóságot. 

- Nevelésbe vétel: 
A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete 
veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, 
valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, 
továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. A nevelésbe 
vétellel egyidejűleg a gyámhatóság a gyermeket nevelőszülőnél vagy - ha ez nem lehetséges 
- gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és 
gyámot (hivatásos gyámot) rendel. 

Család - és Gyermekjóléti szolgáltatás 
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A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a 
gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését, illetve a családjából kiemelt 
gyermek visszahelyezését. (1997. évi XXXI. tv.). 

A gyermekjóléti alapellátások célja 

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs 
hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes 
gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez 
legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Ha a 
gyermekek átmeneti gondozását a települési önkormányzat ellátási szerződés keretében 
biztosítja, és az ellátást nyújtó intézmény nem a települési önkormányzat területén működik, a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását lehetőség szerint a szülő lakóhelye szerinti 
települési önkormányzatnak kell biztosítania. (1997. évi XXXI. tv.) 

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család - és Gyermekjóléti szolgálatának 
adatai 

Székhely iroda: 
8946 Tófej, Rákóczi út 2. 
tel.: 92/900-024, 
tamasztofej2014@gmail.com 

Személyi feltételek: 
A szolgálat dolgozóinak képesítési- és létszámnormatíváját a 15/1998. évi NM. rendelet 
tartalmazza. A rendeletben meghatározott személyi feltételek biztosítottak. 

Az alkalmazottak feletti munkáltató jogokat a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 
intézményvezetője gyakorolja. A családsegítők munkáját az intézményvezető irányítja, aki 
konkrét szakmai irányítási, szervezési feladatokat lát el. 

Munkafeltételek: 
A családsegítők a helyi szokásos módon meghirdetésre kerülő fogadóórákat az 
önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott épületekben, helyszíneken tartják. Az 
irodákban biztosított az egyedüli munkavégzés, így biztosítottak az ügyfelekkel folytatott 
zavaiialan beszélgetések feltételei. 
A szolgáltatás működéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. Az elektronikus úton történő 
adminisztrációt, valamint a hivatalos levelezést nagymértékben megkönnyíti a meglévő 
internethasználat lehetősége. 
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Szakmai kapcsolatok: 

Részben a gyermekvédelmi törvény előírásainak, részben pedig a családgondozás 
hatékonyabbá tételének érdekében fontosnak tartjuk, hogy szolgálatunk együttműködjön,és 
megfelelő kapcsolatot alakítson ki a gyermekvédelemi és egyéb intézmények munkatársaival. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése céljából 
kapcsolatban legyen szolgálatunk az oktatási intézményekkel, pedagógusokkal. 
A védőnőkkel főként a kisebb gyermek révén kerülünk kapcsolatba. A rendőrséggel 
kialakított kapcsolat eredményeképpen több olyan rendezvényen vehetnek részt családsegítő 
munkatársaink, melyek a bűnmegelőzés témakörét érinti. 

Mára már nem csak a legrászorultabbak keresik fel segítséget kérve az intézményt, hanem 
megnőtt azoknak a betérő ügyfeleknek a száma, akik valamely szociális, gyermeknevelési, 
anyagi kérdésben csak tanácsot, információt kémek. 

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálata, kistérségi 
társulási megállapodás alapján 2017. évben, 44 településen látott el gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat, hét aktív családsegítővel. A területeken a helyi lakosok többsége már 
tudja, hogy hol és mikor kereshetik fel munkatársainkat az ügyfélfogadáson. Itt töltött időnk 
egy részét a helyi jelzőrendszer tagjaival való kapcsolattartás illetve a családlátogatások teszi 
ki. A hivatalos ügyek és az adminisztrációs feladatok nagy részét is a kihelyezett irodákban 
végezzük, a megfelelő színvonalú szakmai munka előkészítése, ellenőrzése is itt történik. 

Szolgálatunk családsegítői minden területen meghatározott ügyeleti időben, a kihelyezett 
irodákban/fogadó helyiségekben, ahol kulturált körülmények között, a munkánkhoz 
szükséges, megfelelő intimitást biztosítva fogadják ügyfeleiket. Munkatársaink kéthetente 
látogatják és tartják meg a településeiken a fogadóórákat, ekkor látogatják a családokat, 
intézményeket is. Minden családsegítő saját autójával jut el a területére. E mellett intézményi 
mobiltelefonnal rendelkezik, így mondhatni, éjjel-nappal elérhetőek vagyunk. 

A gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését - jólétét. Igyekszünk elősegíteni a 
gyermekek családban történő nevelkedését, de elsődleges cél az, hogy felismerve egy 
gyermek veszélyeztetettségét igyekezzünk csökkenteni annak mértékét illetve, megszüntessük 
azt. 

Gyermekjóléti Szolgálatunk a munkáját önálló szakmai program alapján végzi. A 
jogszabályban meghatározott módon TAJ-alapú nyilvántartási rendszert is folyamatosan 
vezetjük. 

Családsegítőink éves szinten megközelítőleg 200 gyermekkel foglalkoztak, s ebből az év 
során folyamatos kapcsolatban, 79 családban 178 gyermeket gondoztak. Évről-évre nő azon 
gyermekek száma, akikkel foglalkozik a gyermekjóléti szolgálat. 

Az elmúlt évhez képest nőtt a gondozásban részesülő gyermekek száma, egyaránt emelkedett 
az alapellátásban (önkéntes együttműködésen alapuló gondozási forma - 2017-ben 95 
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gyermek) és a védelembe vétel keretében (hatósági kötelezéssel - 2017-ben 83 gyermek) 
történő gondozások száma. 

Az iskolás korosztálynál elsődleges tünet-együttes a gyermek magatartás- és 
teljesítményzavara, ami nem kezelhető intézményen belül, ha a szülő nem partnere ebben a 
pedagógusoknak. A szakemberek feltáró munkája során nagyon gyakran kezdetektől fennálló 
gyermeknevelési probléma körvonalazódik, illetve a családtagok életviteli problémáira derül 
fény. A tavalyi évben érezhetően nőtt az anyagi nehézségekkel küzdő családok aránya, 
aminek egyik kiváltó oka a munkanélküliek számának növekedése volt. Ennek hatására még 
erőteljesebben kiütköztek a pénzbeosztási problémák. 

Munkánkat segíti, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központban klienseink főállású 

pszichológus által nyújtott tanácsadást vehetnek igénybe. 

Feladataink közé tartozik, hogy a jelzőrendszer a gyermekvédelem területén úgy működjön, 
hogy képes legyen felismerni az adott gyermek veszélyeztetettségét. A szakembereknek 
intenzíven kell munkálkodniuk a veszélyeztetettség mérséklése érdekében. Ezért a törvényi 
előírásnak megfelelően több fórumot, szakmaközi értekezletet hívtunk életre a tavalyi év 
során is. A jelzőrendszerrel való kapcsolattartásunkban igyekeztünk olyan változásokat 
létrehozni, ami jobban illeszkedik az adott terület igényeihez. A már kialakult rendszer, mely 
szerint egy-egy családsegítő, a területén található jelzőrendszeri tagokkal tart rendszeres, 
személyes kapcsolatot, minden területen hasznosnak bizonyult. 

A szolgáltatásainkat igénybevevő gyermekek megnövekedett számának egyik oka, hogy a 
gyermekjóléti szolgálat ismertsége nő a lakosság körében, ezért többen keresik fel a 
szolgálatunkat, segítséget kérve. Másrészt ez a növekedés mutatja azt, hogy a jelzőrendszer 
írásos jelzései nyomán több gyermek kerül a látókörünkbe. 
Az előző évekhez képest emelkedett a jelzések száma. Évek alatt állandósulni látszik az 
iskolákból érkező jelzések S7.áma, ma már egyre tartalmasabbak a megkeresések, sokat jelent, 
hogy munkatársaink jelen vannak a területen. Még mindig arányaiban kevesebb a 
kisgyermekkorban születő jelzések száma (a védőnőktől, háziorvosoktól és óvodákból érkező 
jelzések száma), ennek oka valószínűleg a védőnői illetve gyermekjóléti szolgáltatás 
tevékenysée;éhen meg lévő átfedés, de itt is érzékelhető pozitív irányú növekedés. 

Továbbra is pozitív változás, hogy a rendőrséggel a szorosabb együttműködés eredményeként 
lényegesen több jelzés érkezett a kapitányságról, s ez elsősorban a bűnelkövető fiatalokról 
szóló megkereséseket jelenti, de több esetet jelentettek az előző évekhez mérten más 
esetekben is. 

A tudomásunkra jutott bántalmazások száma nem sok, és ezen a területen még mindig nagy a 
látencia, a jobban működő jelzőrendszernek köszönhetően mind több eset kerül 
nyilvánosságra. 
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A gyermekjóléti szolgáltatás nem csak a veszélyeztetett gyermekekre irányul, hanem 
prevenció keretében minden gyermeket nevelő családra a településeken. A megelőzést a 
településeken elsősorban a falunapokon történő megjelenésünkkor végezzük. Megismertetjük 
magunkat a falu lakosságával, e mellett pedig csillámtetoválást biztosítunk e rendezvényeken. 

Szeretnénk, ha a gyerekeknél és a családoknál a megjelenésünk sosem okozna riadalmat, 
hogy megismerjenek bennünket, ezért is megyünk többször közéjük az intézményekbe. 
Szeretnénk, ha bizalommal fordulnának hozzánk, akkor is, ha esetleg egyszer segítségre 
szorulnak. 

A prevenciós programok célja 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
foglaltak szerint a gyermekjóléti szolgálatok feladata a veszélyeztetettség megelőzése. 
A szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint az ezekhez való hozzájutás 
segítése az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze. 
A legtöbb gyermekjóléti szolgálat ezzel tisztában van, de pénzhiányra hivatkozva kevés 
helyen valósul meg ez a prevenciós tevékenység. Ugyanakkor - ezzel ellentétben - a hosszú 
távú cél az, hogy évről évre bővüljön ez a tevékenység. 
A szabadidős programok alatt a gyermekkel másfajta kapcsolat alakul ki, mint egy 
hagyományos családgondozás során. A tapasztalatokból le tudjuk szűrni azt, hogy a gyermek 
könnyebben fordul segítségért, ha bajba kerül vagy „mellesleg" mesél el olyan dolgokat, ami 
beavatkozást igényel. Az időben történő beavatkozással pedig meg tudtuk akadályozni azt, 
hogy később rosszabb helyzetbe kerüljön a család vagy a gyermek. 

A településre jellemző problématípusok közül a jelzőrendszeri tagok véleményére alapozva 
elmondható, hogy a veszélyeztetett gyermekek családjaiban már nem annyira az anyagi 
jellegű probléma dominál, inkább a szülők életvitele, illetve elhanyagoló magatartása a 
mérvadó. A lakókörnyezet igénytelensége (rendetlenség, tisztaság, ingerszegény lakótér) évek 
óta tapasztalható, kevés a pozitív változás ezen a területen. Legtöbbször emellett helytelenek a 
nevelési módszerek, a bánásmód a családon belül rossz minták következtében nem megfelelő. 

Összegezve elmondható, hogy nő a gyermekjóléti ellátást igénybevevők száma. A tavalyi 
évben a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek között a szakmai együttműködés 

erősödött, ami a jelzések számában és tartalmában is tükröződik. 

1. Söjtör Egervár Gellénháza Babosdöbréte Csonkahegyhát Vöckönd 

2. Pusztaszentlászló Lakhegy Ormándlak Hottó Dobronhegy Alibánfa 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Gutorfölde Csatár 

Csertalakos Nagykutas 

Szentpéterfölde Kis kutas 

Zalatárnok Zalaszentiván 

Szentkozma- Zalaszentlőrinc 

dombja 

Összesen: 44 település 

Alapellátás: 95 gyermek 
Védelembe vétel: 83 gyermek 
Megelőző pártfogás: 3 esetben 
Családba fogadás: 2 esetben 
Nevelésbe vétel: 3 esetben 
Ideiglenes elhelyezés: 2 esetben 

Gombosszeg Böde Németfalu Kemendollár 

Nagylengyel Zalaboldogfa Pálfi szeg Pókaszepetk 

Lickóvadamos Zalaszentgyörgy Milejszeg Zala.istvánd 

Petrikeresztúr Kávás Gyűrűs 

Iborfia 

Esetmegbeszélések, esetkonzultációk, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések 

Esetmegbeszélések: Problémákat feltáró, megbeszélő, illetve a gondozási folyamat 
feladatellátását egyeztető munkaforma, mely egy adott eset (gyermek vagy család) ügyében 
az összes, az aktuális probléma megoldásában érintett szakember bevonásával történik. Célja 
a közös problémadefiniálás, az esetvezetés során vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat 
együttes megfogalmazása, megtervezése. Esetmegbeszélés a szociális segítő tevékenység 
során több alkalommal megszervezhető, illetve megszervezendő. Száma: 122 

Esetkonzultációk: Az esetkonzultáció az esetfelelős (a családsegítő/esetmenedzser) és az 
esetkezelésbe bevont szakember között zajló, az adott esetre vonatkozó információcsere, 
tájékoztatás. Száma: 31 

Esetkonferencia: Az esetmegbeszélés egyik formája. Egy adott család ügyében tartott 
megbeszélés, amelybe a családot, és a családdal foglalkozó szakembereket is be kell vonni. 
Aktuális probléma megbeszélő csoport, amelyet egy adott esettel kapcsolatosan - a gondozási 
folyamat során akár több alkalommal is - más-más célból (kockázatelemzés, helyzetértékelés, 
tervezés, feladatok, szerepek kijelölése, akadályok elemzése, döntés-előkészítés, stb.) az 
összes érintett (legalább 3 szakember, szülő, korától függően a gyermek is) és a lehetséges 
támaszt jelentő személy, intézmény bevonásával tartanak. Száma: 55 
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Szakmaközi megbeszélések: A szakmaközi megbeszélés az adott településen vagy térségben 
az észlelő- és jelzőrendszer tagjai egy részének vagy egészének részvételével szervezett 
szakmai megbeszélés, amelynek célja nem egy konkrét ügy kezelése, hanem előre 

meghatározott témakörben, egy, vagy több szakma képviselőjét érintő aktuális kérdés, vagy a 
települést, térséget érintő probléma- vagy kérdéskör több szempontú feldolgozása. Száma: 
246 

Esetmegbeszélések, esetkonzultációk, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések 
tapasztalatai 

Esetkonferencia: A védelembe vételi eljárás lefolytatása előtt esetkonferenciákat tart a 
Központ. A konferenciákra a meghívott szakemberek eljönnek, akadályoztatásuk esetében 
írásban jelzik az üggyel kapcsolatos véleményüket, így a konferenciákon teljes képet 
kaphatunk az esetekről. Sajnos egyre több olyan eset van, ahol a pártfogóknak is jelen kell 
lenniük a rendőrség szakembereivel együtt. A háziorvosokkal kapcsolatosan továbbra is 
negatív tapasztalat, hogy nem jeleznek, nem írnak le semmit a Szolgálatnak/Központnak, 
illetve nem jelennek meg, a meghívott konferenciákon. Sok esetben egy-egy eset megoldását 
akadályozza, hogy nincs megfelelő intézményi rendszer, ahová a fiatalkorút, vagy kiskorút el 
lehetne helyezni. Illetve a 16 évüket betöltött iskolából kimaradó diákoknak szinte esélytelen, 
hogy valamilyen oktatásban/képzésben részt vegyenek, vagy dolgozhassanak valahol. A 
törvényi hiányosságok végett óriási űr tátong a szociális háló és a gyermekvédelem e 
területén. Emiatt gyakran részmegoldások vagy félmegoldások születnek. 

Esetkonzultációk: Az esetkonzultációk folyamatosak. A jelzőrendszeri tagok még nem 
mindegyike érti és látja át a gyermekvédelmi protokoll változásait, az abban meghatározott 
jelzési utat. Így a családsegítők telefonon, írásban vagy személyesen is folyamatosan 
igyekeznek a hozzájuk beérkező jelzőrendszeri tagoktól származó új információkat az 
esetmenedzsereknek eljuttatni, átadni. 

Esetmegbeszélés: A jelzőrendszeri tagokkal való együttműködésünk jó. A családsegítő 

rendszeresen látogatja az iskolát, óvodát, közös és rendszeres családlátogatás a védőnővel, 
alkalmanként a rendőrséggel, pártfogóval, TEGYESZ szakembereivel. A 2016-os törvényi 
változások és protokollok ismerete kezdi kiforrni magát. 

A Család- és Gyermekjóléti központ szakmai segítségének igénylésével kapcsolatos 
tapasztalatok 

A szakmai tanácskozáson részt vett jelzőrendszeri tagok aktívak voltak, az ellátásokban 
felmerülő kérdések megválaszolásra kerültek. Továbbra is igény mutatkozik arra, hogy a 
családsegítő ott legyen egy-egy település mindennapjaiban. Az intézményeknek is biztonságot 
ad, ha munkatársunkkal személyesen tudja tartani a kapcsolatot, napi, heti szinten. A 
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törvényi/protokolláris változásokat mára nagyjából megismerték a jelzőrendszeri tagok, 
azokat el tudják helyezni munkájuk során és alkalmazzák is. 

A jelzőrendszeri tagokkal családsegítőinknek napi szintű a kapcsolata. A kollégák a probléma 
helyszínén jelennek meg, főként személyesen, de telefonon is utolérhetőek, a nap minden 
szakában. Ajelzőrendszeri tagok kiválónak mondható együttműködésének egyik oka az, hogy 
személyesen is jelen vagyunk minden településen. Az intézményekben pedig igénylik is ezt a 
személyes jelenlétet, így az információk áramlása gyorsabb és megbízhatóbb. 

Az együttműködés során, mint probléma merült fel a jelzőrendszeri tagok részéről az, hogy 
sok a papírmunka, a bürokratikus ügyintézési stílus, illetve, hogy a folyamatos törvényi 
változásokat nehéz követniük. (Ezt mi is így érezzük ... ©) 

Az esetmenedzserek és a családsegítők munkakapcsolata jó. Amire egyre nagyobb igény és 
szükség mutatkozik, az a központ által biztosított pszichológus. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a kommunikációs eszközök egyre jobb tökéletesedésével a gyermekek egyre több 
információhoz jutnak. A telefonok felügyelete és ellenőrzése nem megoldott sok esetben, 
amelyek olyan deviáns magatartási formákat ölt a gyermekkorúak körében (pl.: kék bálna), 
amelyek káros következményeit fel sem fogják. Szerencsésnek mondható, hogy hatékony a 
kapcsolat a szolgálat családsegítői és a központ pszichológusa között. Emiatt, hogy a 
gyermekek viselkedése is ilyen negatív irányba tolódik, a gyermekek szülei sem tudnak sok 
esetben ezekkel a helyzetekkel mit kezdeni. Az ő pszichológiai segítésükre is szükség lenne. 
Sajnos a központ pszichológusa igen nagymértékben leterhelt, ami sok esetben lassítja a 
segítő folyamatokat és azok hatékonyságát. 

Települési/járási jelzőrendszer működésének jellegzetességei összefoglalóan 

A települési jelzőrendszer egyik jellegzetessége, hogy a családsegítők kint vannak az 
intézményekben, napi szinten. Minden esetben elérhetőek, így az információ áramlása, a 
bizalom megléte a szakemberrel kapcsolatban megvan. Erre igen nagy igény mutatkozik, 
amelyet szolgálatunk igyekszik minden esetben megvalósítani. Így a jelzőrendszeri tagok 
bizalommal fordulnak családsegítőinkhez, akik véleményérét kikérik, tanácsait meghallgatják. 

Javaslataink a rendszer működésének hatékonyabbá tételéhez 

..... Érdemes lenne egy járási/területi címlistát létrehozni, amelyben a területeken található 
összes intézmény címe, elérhetősége megvan. Ezt eljuttatni minden szolgálathoz, és 
központhoz, akik a területen dolgoznak, illetve lista frissítéséről sem ártana 
gondoskodni, legalább negyed vagy félévente . 

..... A kommunikációs eszközök és rendszerek fejlesztése: egy működőképes iktató 
rendszer, amelyet mindenki tud használni (sajnos számos probléma származik ebből, 
hogy nincs egy megfelelő és megbízható rendszer). 

11 



A feladatellátást hátráltató és nehezítő tényezők 

A munkát nehezítő tényezők: 
Az ellátórendszer hiányosságai továbbra is fennállnak. Nincs elegendő családok átmeneti 
otthona férőhely, megoldatlan a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti gondozása, a 
gyermekpszichiátria kezelést igénylő gyermekek ellátása kórházi körülmények között, a 
magatartászavaros gyermekek problémáinak kezelése az eszköztelenség a családok anyagi 
problémáinak kezelésében, a lakás és rezsigondok enyhítésében, a kilakoltatás 
megelőzésében, valamint a családok közvetlen, konkrét segítésében (pl. házi 
gyermekfelügyelet, gyermek Nevelési Tanácsadóba kísérése, ha a szülő dolgozik). A 16-18 év 
közötti gyermekek nem tankötelesek, akik kimaradnak az iskolában nem igazán vagy nagy 
nehézségek árán terelhetőek vissza a tanintézményekbe. Dolgozni nem tudnak, így gyakran 
olyan cselekedetekre ragadtatják el magukat, amelyek törvénybe ütközőek. 

Elveszi az időt a lényegi munkától a rengeteg adminisztráció és az infrastruktúra, a technikai 
berendezések hiányosságai és megbízhatatlan működése. Említésre méltó az is, hogy a 
szociális rendszert működtető törvények folyamatosan változnak, amihez szakmailag és 
emberileg is igazodni kell a családsegítő munkatársainknak. Számos esetben tapasztaljuk azt, 
hogy a változások egyre kevesebb eszközt és lehetőséget biztosítanak a hatékony 
munkavégzéshez, egy-egy akut probléma mielőbbi megoldásához. 

A feladatellátást segítő tényezők: 
Néhány szolgáltatásunk viszont bővítette az intézmény eszköztárát a gyermekes családok 
problémáinak kezelésében. A különféle családi és gyermekprogramok, rendezvények, 
hozzájárulnak a családok, gyermekek fejlődéséhez és elősegítik életvitelük, igényeik jobb 
megismerését és ez által a hatékonyabb segítségnyújtást. 

Összegezve: 
A Család- és Gyermekjóléti szolgálat a lakossági szükségletekhez igazodva a szociális 
segítőmunkáról, folyamatosan a szolgáltatások biztosítására helyezi a hangsúlyt. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége igen sokrétű és szerteágazó, a szociális 
intézmények közül talán a legösszetettebb. A feladatuk egyre szerteágazóbb, újabb és újabb 
törvényi feladatokat kell ellátni ugyanazon dolgozói létszámmal. A családsegítők szaktudásán 
és teherbírásán túl, sok múlik a kreativitásukon, mely meghatározza, hogy mennyire képesek 
mozgósítani klienseik külső és belső erőforrásait. 

Szolgálatunkat bárki felkeresheti, az újonnan bejövő igénybevevő a területen vagy az 
intézmény központi helyén dolgozó, és ott szolgálatot teljesítő szakemberrel beszélhet. Itt 
lehetőség nyílik a problémák, nehézségek feltárására, és a beszélgetés végére az is kiderül, 
hogy Szolgálatunk tud-e segíteni, vagy javasolja valamilyen más intézmény vagy szervezet 
megkeresését. Az első találkozást szükség szerint továbbiak is követhetik az intézményben, 
vagy az ügyfél otthonában. A munkában sokszor részt vesz a család minden tagja, néha csak 
egy-egy. A közös munka során a szolgáltatásainkat igénybe vevő és a szociális segítő 

szakember tervet készítenek a nehézségek kezelésére, és megállapodást kötnek egymással, 
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melyben felsorolják és elosztják a feladatokat, határidőt szabnak és azt is rögzítik, milyen 
gyakran találkoznak majd és hol. A munka akkor ér véget, ha a kitűzött célok megvalósultak, 
vagy az együttműködés meghiúsul. 

Családsegítőink számára problémát jelent munkájuk sikerességének megítélésében, hogy 
kevés visszajelzést kapnak a szolgáltatásainkat igénybe vevőktől, vagy a segítő folyamat más 
résztvevőitől (rokonok, szomszédok, másérintett intézmények). 

A család - és gyermekjóléti szolgálat működésének számszerű adatai 

1. táblázat: Gondozott családok száma illetve a családokban élő gyermekek száma: 

Gondozott családok száma 1 4 1 Gondozott gyermekek száma 1 12 

A településen két családot gondoztunk a védelembe vétel keretein belül, ami jelen 
esetben nyolc gyermeket és három családot jelent. A családok esetében a folyamatos 
és szoros családsegítés indokolt és biztosított, mivel nagyon nehezen érhető el 
eredmény az érintett családok esetében. A Gyermekjóléti Központtal együttműködve 
igyekszünk a felmerülő gondokat/problémákat karöltve megoldani, bár tény, hogy a 
munka oroszlánrésze a családsegítő munkatársakra hárul. A faluban ezen kívül négy 
főnek nyújtottunk segítséget a családsegítés keretein belül: több embernek juttattunk 
élelmiszer adományt és segítettük hivatalos ügyeinek intézését. 

A táblázatból kiderül, hogy a 2017-es év során, a családsegítő hány családdal, illetve hány 
gyermekkel került kapcsolatba, illetve kötött hosszabb - rövidebb távú megállapodást. Az 
esetkezelés jellege, illetve hosszúsága függ attól, hogy a család milyen problémával fordult a 
családsegítőhöz, illetve hogy az együttműködés során felbukkant-e új probléma. 

A családsegítő természetesen nem csak azokkal a családokkal van kapcsolatban a településen, 
akikkel megállapodást kötött, hanem azokkal is, akik csak alkalmanként - egy-egy probléma, 
program kapcsán keresik fel a szolgálatot (információkérés, szabadidős foglalkozás, táborok.) 
Ezekben az esetekben a család nem jelenik meg a gyermekjóléti szolgáltatás 
nyilvántartásában, csak a gyermek. 

2. táblázat: A kliensekhez kapcsolódó problémák számszerű megoszlása: 

Anyagi problémák 3 

Gyermeknevelési problémák 1 

Életviteli problémák 5 

Családi konfliktus 3 

Egyéb 1 

A kliensek által felvetett problémák jellege sok esetben a gyermeknevelési, életviteli 
problémákból erednek, ezután következnek az anyagi problémák. Az is elmondható, hogy 
ezek a problémák egymással is szoros kapcsolatban, szoros összefüggésben állnak. 
Az egyik meghatározó probléma, mellyel a gondozott családok kapcsán kapcsolatba kerültünk 
a településen, az a gyermeknevelés. Az anyagi problémák miatt a szülők feszültebbek, amit a 
gyerekek is éreznek, viszont sokszor nem tudnak kezelni. A gyermeknevelési problémák 
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csoportjába tartozik az is, hogy a szülők sokszor nem tudnak mit kezdeni egy-egy helyzettel, 
pl. a gyermek a kipróbálta az alkoholt, a cigarettát, lóg az iskolából. A technika fejlődése is 
okozhat problémát a szülő és gyermek kapcsolata között. 
A technika fejlődésével, az okos telefonok valamint a számítógépek, az internet 
megjelenésével a szülők és gyermekeik egyre kevesebb időt töltenek együtt, hiába van otthon 
a gyermek, mégis a szobájába zárkózik, és ki tudja, éppen kivel ismerkedik, mit csinál az 
interneten. Sokkal több minőségi időt kellene a családoknak együtt tölteni, kirándulni, 
beszélgetni, a gyermeknevelési problémák megszüntetéséhez. A családsegítő ezekre a 
problémákra tudja felhívni a szülők figyelmét, valamint olyan megoldási stratégiákat felvetni, 
melyek segíthetnek a problémák megoldásában. 

Családsegítés keretein belül legtöbbször az életviteli és az anyagi problémákkal találkozott 
munkatársunk a településen. Ehhez szorosan kapcsolódnak az ügyintézések, amelyek sajnos a 
bonyolulttá vált bürokráciai ügyintézési menet miatt sok esetben igen hosszúra nyúlt, ráadásul 
nem mindig volt eredményes. 

A problémák megoldása érdekében a családgondozók különböző esetkezeléseket 
alkalmaznak, melyek az alábbi táblázat szerint csoportosíthatóak. 

3. táblázat: Az esetkezelések adatai 

Információnyújtás 159 

Ügyintézés 39 

Segítő beszélgetés 77 

Tanácsadás 87 

Konfliktuskezelés -
Szociális segítő tevékenység egyéni 
gondozási - nevelési tervbe központ által -
bevonva 

Családlátogatás 89 
Szociális segítő munka - saját 

-
ügykörben 

Esetkonferencia 7 

Esetmegbeszélés 24 

Szakmaközi megbeszélés 6 

Adományközvetítés 7 

Fontos, hogy el tudjuk fogadtatni munkánk lényegét: nem „problémamegoldók" vagyunk, 
hanem „útmutatók", „képessé tevők", és mindenkinek magának kell kézben tartani, 
irányítani életét, még ha ehhez most segítségre is van szükség. 

Kelt: Tófej, 2018. március 13. 
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Tófej Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának 2017. évi beszámolója a módosított 1997. évi XXXI. Tv. 96.§/6/ 

bekezdésében foglaltak alapján 

Település neve: 
Állandó lakosok száma: 
0-18 év közötti gyermekek száma: 
Rendeletalkotási kötelezettség: 
Év közbeni módosítás: 

I.Általános rész 

Tófej 
2017. január l-jén 702 fő 
2017 január l-jén 121 fő 
nm cs 
nem volt 

II. Települési önkormányzat feladatai 

! ./Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
_ célja:a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok támogatása,a kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja a gyermek szociális helyzetének javítása. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 1 évre állapítható meg. 
Óvodásnak és 1-8 osztályosoknak normatív gyermekétkeztetési kedvezmény jár a 
középiskolásoknak 50 %-os étkezési kedvezmény,ill. ingyenes tankönyv támogatás 
Akinek jogosultsága július l-én fennáll, ill tárgyév november hónapban is fennáll 
egyszeri támogatásra jogosult amely 2017 évben kétszer 6000- Ft 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmeket a jegyző bírálja el saját 
hatáskörben. 
201 7 évben az ellátásban részesülő családok száma: 
2017. évben az ellátásban részesülő gyermekek száma: 
2017. évben az ellátásban részesülő nagykorúak száma: 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény éves 
megtörtént. 
2017. év folyamán megszüntetett ellátások száma: 

2.1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

12 család 
25 fő 
0 fő 

felülvizsgálata folyamatosan 

0 fő 

célja:a gyermeket nevelő család segítése, akkor, ha a család időszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe kerül. 
- törvényi feltételei: elsősorban azokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban 
részesíteni, akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, ill 
alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. 
A helyi rendelet szabályozása :a képviselő-testület a gyermeket rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli helyzetbe 
került. A támogatás összegéről a képviselő-testület a költségvetéséről szóló 
rendeletében dönt. 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálásáról évente a képviselő-testület dönt. 
Az ellátást minden esetben beiskolázás céljára kérték. 

3./ Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása 

1 



A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást, mint alapellátást a TÁMASZ 
Alapszolgáltatási Intézménnyel kötött megállapodás útján biztosítja. 
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának kezdő éve: 2004. 
Személyi és tárgyi feltételek: A családgondozást főiskolai végzettségű személy 
láthatja el. 
Együttműködés rövid bemutatása: A családgondozó, amennyiben szükséges, a 
családokat otthonukban is felkeresi, lakás és életkörülményeiket vizsgálja, javaslatot 
tesz a gyermekek nevelésének ellátásában. A jegyzővel és az ügyintézővel folyamatos 
kapcsolatot tart fenn, a jelzőrendszeri kapcsolat jól működik a Szolgálat és a hivatal 
között. A felmerülő problémákra közösen próbálnak megoldást találni. 

4. / Gyermekek napközbeni ellátása 
Célja: a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek 
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és 
étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei nevelői 
gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról 
nem tudnak gondoskodni. 
Az ellátást különösen olyan gyermekek számára kell biztosítani , akinek testi, ill. 
szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit 
egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akire nézve eltartója 
gyermekgondozási segélyben , gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban 
részesül, akinek szülője , gondozója szociális körülményei miatta nem tud 
gondoskodni. 
A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását a napközi otthonos óvoda és az 
általános iskola útján biztosítja. 
A gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevők száma: az általános iskolában 54 
fő, a napközi otthonos óvodában: 16 fő 

5./Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele 
Feltételei: Apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően 
- a fogamzási idő kezdetétől - személyesen lehet megtenni. Az elismerésről 

jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyekből 

megállapítható, hogy a férfi a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal magáénak 
elismeri. A gyámhatóság a jegyzőkönyvbe foglalja az anya, a 14. életévét betöltött 
gyermek és a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a gyermek 
családi nevére vonatkozó bejelentést. Az anyát, vagy más törvényes képviselőt, a 14. 
életévét betöltött gyermeket ill. az apaként megnevezett férfit lehetőleg együtt kell 
meghallgatni. 
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére gyámhatósági hatáskörben 2017 
évben 4 fő 

61 Környezettanulmány készítés, leltározás 
A gyámhatóság részletes környezettanulmány /helyzetértékelést/ készít. A 
környezettanulmánynak tartalmaznia kell az ügy szempontjából lényeges adatokat, 
tényszerű megállapításokat, nyilatkozatokat, a család körülményeinek értékelését, az 
ügyben felvilágosítást adó személy nevét és lakcímét, valamint a helyzetértékelés 
készítőjének aláírását, beosztását. 
- Környezettanulmány felvételére 1 esetben került sor- A környezettanulmány 
felvételére a Zalaegerszegi Járási Bíróság megkeresése alapján került sor. 
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IV. Ellenőrzések 

A gyámhivatal 2017 év vegen ellenőrzött. Az előírt észrevételek kijavításra 
kerültek. A hiányosságok pótolva lettek, a gyámügyi - és gyermekvédelmi 
nyilvántartások folyamatosan vezetve vannak. 
A munkaköri leírásban a helyettesítésre vonatkozást elvégezte a jegyző. 

V. Feladatok 

Cél: A rászoruló lakosság részére segítség nyújtása a gyermekvédelmi törvény és a 
helyi rendelet alkalmazásával. A lakáskörülmény- és életszínvonal javításának 
segítése, a gyermeknevelés és családi problémák kezelése. 

Tófej , 2018.április 13. 

A fiatalkorúak bűnmegelőzésére való törekvés. Előadások szervezése;/fajékoztatás. 
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KOVÁCS IMRE 
VZ-TER/18-0196 

9749 Nemesbőd, Ady E. u. 26. 
Tel.: 30/566-0457 

Árajánlat 
Tófej község külterületén 

a 027 /2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó 
vizilétesítmény - horgásztó előkészítő munkáihoz 

AJÁNLATKÉRŐ: Tófej község Önkormányzata 

Címe: 8946 Tófej, Rákóczi utca 15. 

AZ AJÁNLAT TÁRGYA: 

1. Geodézia 

Terület felmérés, keresztszelvények felvétele a tervezéssel érintett területen a 
Tervező által megadott helyszínrajzi vázlat alapján 

Készítő: 

Adott árajánlat: 

Mérőlánc Bt. 
9900 Körmend, Szabadság tér 5, 
Telefonszám: (94) 594 073 
200 000.-Ft+ ÁFA 

2. Talajvizsgálat jelentés és geotechnikai szaktanácsadás készítése 

Talajmechanikai vizsgálat készítése a tó létesítményhez a Tervező által 
szolgáltatott térképmásolat, keresztszelvények, (terepi felmérés) alapján az 
igényelt 3 db. -5,0 méteres fúrás helyének bejelölésével. 
A vizsgálat célja a terület talaj és talajvízvíszonyainak feltárása, vizsgálata, a 
terület minősítése műszaki földtani szempontból, és a geotechnikai adatok 
meghatározása a tervezett új műtárgyak alapozásának, és a tó létesítmény 
megtervezéséhez. 
A jelentés adattári anyagok, földtani térképek feldolgozása, helyszíni 
terepbejárás, talajfúrások lemélyítése, és a talajok helyszíni és laboratóriumi 
vizsgálata alapján kerül megadásra. A szakvélemény az MSZ EN 1997-1 és 
az MSZ EN 997-2 alapján kerül összeállításra, az Eurocod 7-1 
előírásainak megfelelően. 



Készítő: Mészáros Ferenc 
egyéni vállalkozó 
a Közép:..Dunántúli Tervező Klaszter tagja 
Szombathely Viktória u 5/C 1/13 

Adott árajánlat: 

mobil telefon: 20/9614-233 
www.geo-technika.hu 
e-mail info@geo-technika.hu 
250 000.-Ft+ ÁFA 

3. Szakértői véleményezés a tó létesítmény kialakításához az alábbi 
szempontok alapján 

o Helyi építési szabályzathoz illeszkedés, helyi védettség 
o Tulajdonjog 
o Mezőgazdasági művelésből történő kivonás 
o Természeti védettség, NATURA 2000, egyéb védettség 
o Régészeti egyeztetés 
o Közműegyeztetés 

o Vízfolyás kezelőjének előzetes állásfoglalása 
o Vízbázis védőövezet 
o Szakértői véleményezés, egyeztetések, igények, 
o műszaki megoldás lehetősége: oldaltöltéses - horgásztó létesítése 

Készítő: 

Adott árajánlat: 

Kovács Imre 
VZ-TER/18-0196 
9749 Nemesbőd, Ady Endre utca 26. 
mobil telefon: 30/566-0457 
e-mail kovim55@gmail.com 
360 000.-Ft 

TERVEZÉSI HATÁRIDŐ: az alapadatok teljesülésével a 
megbízást követően 30 nap 

Nemesbőd, 2018. 04. 10. 

Kovács Imre 
tervezéS 



"Omega GM" Építőipari Kivitelező Kft. 
Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 13. Pf.: 296 
Számlaszám: 11749008-20107226 
Adószám: 12492895-2-20 
Te1:92/596-144 
Fax:92/596-143 

Név: Tófej Önkormányzat 

1509001 
CERTIFIED 

~tmH•íiEI 

VCA** 
CERTIFIED 

('AiMIH·íUf 

uc. 
Zr 

Kelt: 2018 év március hó 26. nap 

(''··· . .. ~ ( . * munka leírása: 
Ővodai kerítés javítás 
I ... · 
! { 

Készült: 

Nfegnevezés 

Munkaszáma: 

Költségvetés főösszesítő 
Anyagköltség 

~;;·Építmény közvetlen költségei 1868610 
i ! 1 Közvetlen önköltség összesen 1868610 
·;: „ 1 ÁFA vetítési alap 
• J ' 
t2.2 Afa 27,00% 
3. A munka ára 

i< ... 
r· .. : 

M· 
.•1, . 

• .;„,;,.,„ 

Díjköltség Gépköltség· 
1714475 0 
1714475 0 

3583085 
967433 

4550518 



Munkanem összesítő 

Munkanem megnevezése. Anyag összege Díj összege Gépköltség 
Óvodai kerítés javítás 1868610 1714475 0 
Összesen: 1868610 1714475 0 



Ss Tétel 
z. 

K-tétel 

2 K-tétel 

3 K-tétel 

4 K-tétel 

5 K-tétel 

Ss 
~. K-tétel 

··r·· K-tétel 

El K-tétel 

CjJ K-tétel 

10 K-tétel 

4 
11 K-tétel 

:f 

11 

i. l 

Tétel szövege 

Régi drótfonat bontás 

Beton oszlop bontás 

Előregyártott kerítés oszlop fém 
kivitelben (3D Krypton) l ,6m magas 

Előregyártott kerítés 2,5xl,6m elemek 
elhelyezése 

Előregyártott kiskapu elhelyezése 
lxl,6m 

Kengyelek rögzítése 

Lyukfúrás 

Lábazat zsaluzás 

Alap és lábazat betonozás 

Betonacél szerelés 

Bontott anyag és törmelék, föld felrakása 
gk-ra és elszállltás helyben 

Munkanem összesen: 

Menny. Egység Anyag 
egységár 

240 1112 0 

65 db 0 

67 db 3800 

64 db 6240 

1 db 79500 

195 db 530 

52 fin 0 

80 1112 1100 

12 m3 38900 

1,5 t 290000 

12 1113 3500 

Díj Gépköltség Anyag Díj összesen Gépköltség 
egységre összesen összesen 

720 0 0 172800 0 

2000 0 0 130000 0 

3025 0 254600 202675 0 

3200 0 399360 204800 0 

8600 0 79500 8600 0 

380 0 103350 74100 0 

4050 0 0 21060.0 0 

2680 0 88000 214400 0 

15000 0 466800 180000 0 

175000 0 435000 262500 0 

4500 0 42000 54000 0 

1868610 1714475 0 



"Si-Ko" Bau Kft. 
8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 67. 

Megrendelő: 

Tófej Közsgé Önkormányzata 

Ssz Részfeladat 

1. Földkiemelés 

2. Földfelrakás 

3. Földszállítás 

4. Kavics feltöltés 

s. CKT betonozás 

6. Térkő 20x20 

7. Kiemelt szegély 

8. Profilozás 

9. Árok burkolás 

10. Beton ágy 

11. Árok burkolás 

12. Csatorna építés 

13. Tömörítés 

14. Betonakna bontás 

lS. Esőcsatorna csere 

16. Állványozás 

17. Fedlap készítés 

Zalaegerszeg, 2018.03.24. 

Mennyiség egység 

48 m3 

74 m3 

74 m3 

23,6 m3 

lS,7 m3 

131 m2 

SS f m 

10 m3 

40 f m 

6,6 m3 

6 m2 

17 fm 

39,3 m3 

1 m3 

6fm 

24 m2 

1 kit 

Orvosi rendelő parkoló és vízelevezető 

Ár: 

S OOO 

19SO 

2 7SO 

lS OOO 

40 200 

7 soo 
3 7SO 

8 300 

17 490 

4S 200 

6 320 

3 4SO 

2 300 

39 890 

4 2SO 

2 390 

70000 

Összesen: 

27%ÁFA: 

Költségvetés 

Összesen 

240 OOO 

144 300 

203 500 

354 OOO 

631140 

982"500 

206 250 

83000 

699 600 

298 320 

37 920 

58 650 

90 390 

39 890 

25 500 

57 360 

70 obö 

Mindösszesen: 

4 222 320 'j 

1140 026 '/ 

5 362 346 
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Kovács Attila\ 
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ügyvezető · 
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Egerszegi „ TANÉP" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u 10/B. 
Cégjegyzék szám: 20-09-061699 •Adószám: 1134 7156-2-20 

OTP Bank: 11749008-20147095 
E-mail: tanepzeg@t-online.hu 

ÁRAJÁNLAT 

Tófej - orvosi rendelő parkoló és vízelvezető 

Műszaki tartalom: 

Földkiemelés 
Föld felrakás gk-ra 
Föld elszállítás 
Kavics feltöltés 
CKTbeton 
Térkő burkolás 
Kiemelt szegély készítés 
Vízelvezető profilozás 
Vízelvezető burkolás 
Beton fejgerenda 
Vízelvezető burkolás 
Csatorna bekötés 
Tömörítés 
Betonakna bontás 
Esőcsatorna csere 
Állványozás 
Fedlap csere 

48m3 
74m3 
74m3 
23,6 m3 
15,7 m3 
131 m2 
55 fm 
10m3 
40fm 
6,6 m3 
6m2 
17 fin 
39,3 m3 
1 m3 
6fm 
24m2 
1 db 

Összesen: 
27%ÁFA: 

Összesen: 

5 170 
2 035 
2 750 
15 840 
41 030 
7 700 
3 780 
8 250 
18 150 
47 905 
6 391 
3 410 
2 090 
39 820 
4455 
2255 
67 760 

248 160.-
150 590.-
203 500.-
373 824.-
644 171.-
1 008 700.-
207 900.-
82 500.-
726 OOO.-
316 173.-
38 346.-
57 970.-
82 137.-
39 820.-
26 730.-
54 120.-
67 760.-

4 358 401.-
1 176 768.-

5 535 169.-

azaz: ötmillió ötszázharmincötezer százhatvankilenc forint 

Zalaegerszeg 2018.03.24. Herbert Ferenc 
ügyvezető 
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