EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött Mány Község Önkormányzata (székhely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.,
adószám:15727536-2-07, törzsszám: 727530, számlaszám: 10402001-5052668667801006, képviseli: Ugron Zoltán Gábor polgármester, a továbbiakban
Önkormányzat)
és a
Mányi Polgárőrség (cím: 2065 Mány, Deák u. 3., bírósági nyilvántartási szám: Pk.
63507/2002. adószám: 18503618-1-07. számlaszám: 11736020-29908880-00000000,
képviseli: Csizmadia Zsolt, elnök, a továbbiakban: Polgárőrség)
között a mai napon a Mány településen folyó polgárőr tevékenység támogatására a
Felek megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a következő jogok elismerésével,
kötelezettségek vállalásával.
Az együttműködés célja:
A Polgárőrség fokozottabb bevonása a település közterületi rendjének fenntartására
irányuló közterületi munkába. Ennek során érvényesíteni kell a bűnmegelőzési,
baleset-megelőzési,
vagyonvédelmi,
kábítószer-megelőzési,
gyermekés
ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokat.
További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának
emelése, a lakosság biztonságérzetének növelése.
A megállapodás jogi alapja:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
17. pontja, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.
A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák.
I.
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI:
1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat
és a Polgárőrség tevékenységének összehangolása, a település
közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.
2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös
elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt.
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3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az
emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül
végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.

4. A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a
család, a gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés,
a vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben
közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak.
II.
A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK:
5. Az Önkormányzat vállalja:
a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a Polgárőrség munkáját. Felkéri a
Polgárőrség vezetését, hogy a területileg illetékes rendőri szerv
képviselő-testület előtti éves beszámolója alkalmával, tevékenységéről
évente tájékoztassa az Önkormányzat Képviselő-testületét.
b) Az Önkormányzat – külön, 2017. augusztus 15-én megkötött, nem lakás
céljára szolgáló helységre vonatkozó ingatlan használati szerződés
keretében - térítésmentesen biztosít helységet a Polgárőrség részére az
Önkormányzat hivatalának épületében, hogy ott szolgálati helyiséget
alakítson ki. Itt tárolhatják technikai eszközeiket, felszereléseiket és innen
vezénylik és ellenőrzik a szolgálataikat.
c) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosít parkolóhelyet a Polgárőrség
járőrautóinak részére az Önkormányzat hivatalának udvarán.
d) Az Önkormányzat a Polgárőrség állománygyűlései számára
térítésmentesen helyet biztosít az Önkormányzat hivatalában lévő
Házasságkötő teremben.
e) Az Önkormányzat az általa szervezett és a Polgárőrséggel biztosíttatni
kívánt rendezvények előtt legalább 72 órával korábban értesíti a
Polgárőrség vezetőségét.
f) A közbiztonsággal kapcsolatos, különösen jelen együttműködési
megállapodás I/4. pontjában felsorolt közbiztonsági részterületekre
vonatkozó tapasztalatairól, észrevételeiről, a Polgárőrségtől igényelt
segítségnyújtásról, az Önkormányzat a polgármester közreműködésével
tájékoztatja a Polgárőrséget.
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g) Népszerűsíti a Polgárőrség tevékenységét, eredményeit a helyi
közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében (pl. helyi újságban).
h) Az éves költségvetés külön során a Polgárőrséget évi ……………… Ft,
azaz ………………… Ft összeggel támogatja. Az Önkormányzattól
kapott támogatásokkal a Polgárőrség legkésőbb a költségvetési évet
követő év január 30-ig elszámol.
i) Az Önkormányzat és a Polgárőrség minden év elején – az előző évi
támogatással történő elszámolás lezárását követően - egyeztet az adott
évi támogatási összeg felülvizsgálata érdekében.
6. A Polgárőrség vállalja:
a) Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít
kiemelt figyelmet
- a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat
folyamán,
- a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett
bűncselekmények megelőzésére,
- figyelő-jelző szolgálat ellátására, kiemelten az idegen járművekre,
- a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszótér, közparkok
körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és
balesetek megelőzésére,
a
betöréses
lopásokra,
a
kábítószerrel
kapcsolatos
bűncselekményekre, a gyermek- és fiatalkorúak közbiztonságot
veszélyeztető csoportosulásaira,
- különösen hétvégén és éjszaka a közintézmények, üzletek
zártságának ellenőrzésére, az üresen álló ingatlanok védelmére, a
zártkerti ingatlanok ellenőrzésére.
b) Gondoskodik arról, hogy a Polgárőrség tagjaitól illetéktelen személyek
információkat, adatokat ne szerezhessenek.
c) Felkérésre biztosítja az Önkormányzat által szervezett rendezvényeket,
melyekről legalább 72 órával korábban hivatalosan tudomást szerez.
d) Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a
rongálások, a betöréses lopások, a fa lopások megelőzésére, a
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, a gyermek- és
fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira.
e) A területileg illetékes rendőri szerv képviselő-testület előtti éves
beszámolója alkalmával, tevékenységéről évente tájékoztatja az
Önkormányzat Képviselő-testületét. Ekkor a Felek áttekintik az
együttműködési megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A
tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.
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f) Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal legkésőbb a költségvetési
évet követő év január 30-ig elszámol.
g) A Polgárőrség vállalja, hogy feladatait a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség
és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás
iránymutatása szerint végzi.
III.
A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI:
7. Az Önkormányzat és a Polgárőrség összekötői:
a) Önkormányzat részéről:
Név: Ugron Zoltán
Telefon: 70/680-4480
e-mail: polgarmester@many.hu
b) Polgárőrség részéről:
Név: Csizmadia Zsolt
Cím: 2065 Mány, Deák Ferenc utca 3.
Telefon: 70/330-4050
e-mail: polgarorseg@many.hu
8. A Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési
megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján
megteszik a szükséges intézkedéseket.
9. A Polgárőrség hozzájárul, hogy az Önkormányzat jogosult a Polgárőrség
munkájáról szóló nyilvántartásból tájékozódni.
10. A Felek külön megállapodásban szabályozott módon üzemeltetik a
közterületi kamerarendszert.
11. Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és
határozatlan időre szól.
12. Jelen megállapodás aláírásával hatályát veszti a 2009. december 8-án aláírt
ugyanezen tárgyban létrejött megállapodás.
13. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel
bármikor, a másik Félhez intézett – és indokolást is tartalmazó – irattal
egyoldalúan felmondhatja.
14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
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Mány, 2021. év…………. hó ……..napján

Önkormányzat részéről

Polgárőrség részéről

Polgármester

Elnök

Tárgy:vételi ajánlat
Dátum:Fri, 1 Apr 2022 12:07:39 +0200
Feladó:Ferenc Fuchs <fuchs.ferenc55@gmail.com>
Címzett:polgarmester@many.hu
Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva telefonon történt megbeszélésünkre, vételi ajánlatot teszek a Mány belterület 1289
hrsz 1/2 tulajdoni hányadára, továbbá a Mány belterület 1284 hrsz. parcellára amennyiben a
megújult rendezési tervben ez már nem szerepel útként. Ezeket jelenleg is használom.
Továbbá a Mány külterület 081/1-34 hrsz parcellákkal szomszédos területek tulajdonosa és
használója vagyok, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő 081/3,5,10 hrsz. parcellákat
használom is, jelenleg bérleti szerződés nélkül.
Jelenleg a külterületi szántóföldek átlagos vételára 2 millió Ft/ha körüli összeg. A 081-es hrsz
számú parcellák területe 100-700 m2 között van.
Az 1289 hrsz. 1/2 részét 2021.03.26.-án 1.200.000 Ft-ért vásároltam meg. Ugyanezt az
összeget ajánlom az önkormányzat tulajdonában lévő 1/2 tulajdoni hányadért.
A külterület 081/1-34 hrsz. közötti önkormányzati parcellákat is szeretném megvásárolni a
külterületi szántóföldekhez hasonló vételárért. Amennyiben a képviselőtestület úgy dönt,
hogy a fent nevezett területeket nem kívánja értékesíteni, úgy ezekre a területekre szeretnék
bérleti szerződést kötni.
Kérem a tisztelt képviselőtestületet a fentiek megtárgyalására, illetve a vételi ajánlatom
megfontolására.
Üdvözlettel:
Fuchs Ferenc

1289 hrsz

Kataszter szerint:
FORGALOM
KÉPES
IGEN/NEM/
HRS megnevezé terület tulajdoni KORLÁTOZO
Z
s
(m2)
hányad
TTAN
827
beépítetlen (önkori
1289 terület
é: 414)
4/8
IGEN

BECS.ÉRTÉK

3 424 000

BRUTTÓ ÉRTÉK

1 712 000

081/3; 081/5 és 081/10 hrsz

Kataszter szerint:

HRSZ

FORGALOM
KÉPES
IGEN/NEM/
megneve terület tulajdoni KORLÁTOZO
zés
(m2)
hányad
TTAN

BECS.ÉRTÉK

BRUTTÓ ÉRTÉK

081/3

szántó

217

1/1

IGEN

378 000

189 000

081/5

szántó

173

1/1

IGEN

302 000

151 000

081/10

szántó

367

1/1

IGEN

640 000

320 000

M//2022.
Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhely: 2065 Mány,
Rákóczi út 67., PIR szám: 727530, adószám: 15727536-2-07, képviseli: Ugron Zoltán
Gábor polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, valamint a
Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület (székhely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.,
nyilvántartási szám: 07-02-0000170, adószám: 19820514-1-07, képviseli: Varga Mihály
Balázs egyesületi elnök) a továbbiakban: Egyesület, együttesen: Felek
között, alulírott napon, az alábbiak szerint:
I. A megállapodás célja
1.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 15. pontja szerint a települési önkormányzat feladata a helyi
önkormányzati feladatok körében a sport és ifjúsági ügyek támogatása. A
települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján –
saját anyagi lehetőségeitől függően -, hogy ezt a feladatot milyen mértékben és
módon látja el.

2.

Felek rögzítik, hogy a Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület
működésének elősegítése érdekében 2013. május 16-án határozatlan
időtartamú együttműködési megállapodást kötöttek, melyet jelen
megállapodással újra alkotnak. Ennek keretében az Önkormányzat egyrészt
pénzbeli támogatást, másrészt ingatlanhasználatot biztosít az Egyesület részére
a jelen megállapodásban foglaltak szerint.

II. Ingatlanhasználat
1.

Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a
Mány, 814 hrsz-ú kivett sportpálya elnevezésű 15421 m2 területű belterületi
ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).

2.
3.

Az Ingatlanon az alábbi létesítmények vannak:
füves sportpálya
sportöltöző és szertár.

Az 1. pontban megjelölt ingatlant az Önkormányzat az Egyesület ingyenes
használatába adja azzal, hogy az Egyesület – előzetes egyeztetés alapján köteles az Ingatlant rendelkezésre bocsátani az Önkormányzat és intézményei,
valamint az Önkormányzat egyéb partnerei rendezvényeire, abban az esetben,
ha az, az Egyesület versenyprogramjába tervezett eseményekkel nem ütközik.
Amennyiben átfedés van a programok között, a polgármester, illetve az
egyesület elnöke egyeztet a további lehetőségekről.

4.

Az Egyesület az Ingatlant nem adhatja tovább bérbe, illetve azok
használatát másnak nem engedheti át. A Felek tudomással bírnak arról, hogy
az ingatlanon található a D-19 Mány Postagalambsport Egyesület (2065 Mány,
Deák F. u. 6.) raktára, melynek használatát az Egyesület akadálytalanul
biztosítja.
5.
Az Egyesület, a korosztályos versenysport lebonyolítása mellett, az Ingatlan
használata fejében vállalja, hogy az Önkormányzat és a községben működő
általános iskola és óvoda szabadidős és diáksport eseményeihez bajnokságokhoz, villámtornákhoz, sportnapok lebonyolításához, a labdarúgó
utánpótlás foglalkoztatásához - biztosítja a sportpályát, az öltözőket, szociális
helyiségeket, kültéri sporteszközöket a munka és balesetvédelmi előírásoknak
megfelelő állapotban. Az Egyesület vállalja, hogy az Önkormányzat által
szervezett és támogatott, közösségfejlesztő helyi rendezvényeken a lehető
legnagyobb kapacitással és létszámmal, aktívan, tudása legjavát nyújtva részt
vesz.
6.

Az 5. pontban meghatározott feladatokat az Egyesület legalább évi 20
órában látja el, azok megvalósulásáról, mindenkori szakmai beszámolójában is
kitér. Az együttműködési megállapodás feladatainak teljesítését az
Önkormányzat részéről a polgármester igazolja.

7.

Az ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjakat, (víz, áram), az öltözőépülethez kapcsolódó, vezetékes internet havi díját, az Önkormányzat fizeti
meg a szolgáltatók részére. Az Egyesület köteles az ingatlant a jó gazda
gondosságával, úgy használni, illetve köteles mindent megtenni annak
érdekében, hogy a közüzemi fogyasztások mennyisége ne haladja meg az előző
évit, és a fenntartási költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek.
Amennyiben az aszályos időszakok miatt, a zöldterület minőségének
megóvása, az előző évek fogyasztásához képest nagyobb vízfelhasználással jár
az Egyesület köteles előre jelezni az Önkormányzat felé, melynek többlet
költségviseléséről a polgármester haladéktalanul egyeztet.

8.

A 7. pontban foglalt követelmények nem teljesítése esetén köteles az
Egyesület a többletkiadások vállalására, illetve megfizetésére. A teljesítés
igazolására a polgármester jogosult.

9.

Az Egyesület köteles saját költségén az Ingatlan állagmegóvására, az
általános állapot fenntartására és a használathoz kapcsolódó karbantartásra. A
rendszeres karbantartás körét meghaladó felújítási és helyreállítási munkák
költségei az Önkormányzatot terhelik, ezek szükségességéről az Egyesület
haladéktalanul köteles értesíteni az Önkormányzatot. Az értesítés
elmaradásából, vagy a késedelmes értesítésből származó kárt az Egyesület
köteles az Önkormányzat részére megtéríteni.

10.

Az Egyesület köteles az Ingatlanon lévő zöldterületeket az ingatlan teljes
terjedelmében gondozni, azokat a rendeltetésüknek megfelelően kezelni.
Amennyiben az Önkormányzat szabad kapacitása lehetővé teszi, úgy évente
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maximum 2 alkalommal elvégzi az ingatlanhoz kapcsolódó, „Temető út”
melletti, külső parkoló, valamint a Rákóczi utca felöli árokpart, és főbejárat
előtt terület karbantartását, gyomirtását, kaszálását, előzetes egyeztetés
alapján.

11.

Az ingatlanon bármilyen átalakítási, felújítási, beruházási munkálatokat az
Önkormányzat előzetes jóváhagyásával, külön megállapodásban rögzített
feltételek szerint végezhet az Egyesület

III. Anyagi támogatás
1.

Az Önkormányzat az Egyesült részére a mindenkori költségvetésben
meghatározott összegű pénzbeli támogatást nyújt.

2.

Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal az Egyesület legkésőbb a
költségvetési évet követő év január 31-ig írásban részletes szakmai beszámolót
és pénzügyi elszámolást nyújt be az Önkormányzat részére.

3.

Az Önkormányzat és az Egyesület minden év elején, február 15-ig – az
előző évi támogatással történő elszámolás lezárását követően - egyeztet az
adott évi támogatási összeg felülvizsgálata és a költségvetés-tervezetbe
kerülése érdekében.

4.

A mindenkori költségvetésbe kerülő támogatás összegét, az Önkormányzat,
annak jóváhagyását követően 2 részletben minden év március 31., illetve
szeptember 30. napjáig, az Egyesület számlaszámára, átutalja.

IV. Egyéb rendelkezések
1.

Jelen határozatlan idejű megállapodás a felek közös megegyezésével
megszüntethető, illetve bármelyik fél indokolás nélkül 180 napra felmondhatja.

2.

Jelen megállapodást bármely fél a másik fél súlyos, jelen megállapodást
sértő magatartása miatt írásban, azonnali hatállyal felmondhatja.

3.

Az Önkormányzat a használatbavétel megszűnését követően más ingatlant
nem köteles az egyesület részére biztosítani.

4.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5.

A
jelen
megállapodást
az
Önkormányzat
……………..önkormányzat határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete

3

6.

Jelen megállapodás aláírásával hatályát veszti a Felek között 2013. május 16án aláírt együttműködési megállapodás.

A jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Kelt: Mány,

Mány Község Önkormányzata
Ugron Zoltán polgármester

Varga Mihály Balázs
Mányi TK Sportegyesület
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SZERZŐDÉS
1.
számú módosítása
új településrendezési eszközök elkészítésére
amely létrejött egyrészről
MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
adószáma: 15727536-2-07
statisztikai számjele: 15727536-8411-321-07
képviseli: Ugron Zoltán polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a
PLANNER-T Településtervezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1016 Budapest, Naphegy u. 26.
adószáma: 10680098-2-41
képviseli: Horváth Gergely ügyvezető
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező, a továbbiakban együttesen: Szerződő felek)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1.

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Tervező között 2017. március 1jén szerződés jött létre az új településrendezési eszközök (településszerkezeti terv,
szabályozási terv és helyi építési szabályzat) elkészítésére a hatályos településrendezési
eszközök teljes körű felülvizsgálatával.

2.

A Szerződő felek az 1. pontban meghatározott szerződés 1.sz mellékletében a
határidőket az alábbiak szerint módosítják:

„Jóváhagyandó munkarészek (településszerkezeti terv, bel- és külterületszabályozási terv,
helyi építési szabályzat) javításait, kiegészítését partnerségi egyeztetésre alkalmas formában
(önkormányzati honlapra történő feltöltéséhez): 2022. április 29-ig.
A partnerségi véleményezést követően a véleményezési anyag összeállítása (munkarész,
környezeti vizsgálat és értékelés) 2022. június 20-ig.
Egyeztető tárgyalás lefolytatása 2022. augusztus 31.-ig, illetve az állami
főépítésznek, végső szakmai véleményezésre benyújtandó tervdokumentáció elkészítése 2022.
október 30-ig.”

3.

Jelen szerződésmódosítás 2022. április 29. napján lép hatályba. A fenti 1. pontban
megjelölt feladatellátási szerződés további részei változatlan módon hatályban
maradnak.

A jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Mány, 2022. április 29.

………………………………..…
Önkormányzat képviseletében
Ugron Zoltán

…………..………………………..
Planner-T Kft.
Horváth Gergely
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ESÉLY CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U. 68.

Beszámoló Mány településen végzett szakmai munkáról –
2020 és 2021. évben.

Mány településen a család- és gyerekjóléti szolgáltatást, az Esély Család- és
Gyermekjóléti Intézmény biztosítja. Központi székhelye: 8086 Felcsút, Fő út 68.
Tevékenységünket, szerződéses formában látjuk el.
A családsegítő: Komárominé Bodnár Erika, végzettségét tekintve: általános
szociális munkás, és szakvizsgázott okleveles szociálpolitikus.
Fogadóra: minden héten hétfőn: 12,30-16 és szerdán: 8-12 óra között.
Fogadóóra helye: Mány, Polgármesteri hivatal, földszinti irodája, és a
Csillagponton (Mátyástelep).

A tevékenységünk a következőkből áll:
1. Gyermekjóléti szolgáltatás:
Az alapellátásban történő segítésnek, 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.
2. Családsegítés:
A családsegítés - a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint
az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Családsegítők elérhetőségei: Bodmér-Mány-Óbarok-Tabajd-Vértesacsa: 06-70/450-8728 * Csabdi- FelcsútAlcsútdoboz: 06-70/450-8733 * Központi telefonszám: 06-22/999-424; 06-70/450-8727.
Központi e-mail: csaladsegito@felcsut.hu
Intézményi ügyfélfogadási idő Felcsút: hétfő: 8.00-16.00; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-12.00.
péntek: zárt nap
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ESÉLY CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U. 68.

A Szolgálat tevékenységének igénybevétele:
• Önkéntes alapon,
• Hatósági szervek, és egyéb intézmények által indított ügyben: kötelező
az együttműködés.

A családgondozó tevékenysége, a következőkből áll:
• Fogadóóra keretében történő segítés,
• Családlátogatás,
• Környezettanulmány készítése,
• Gyermekvédelmi iratok elkészítése - hatósági felkérésre,
• Gyermekvédelmi iratok elkészítése – más szakmai szervezetek
felkérésére,
• Esetkonferencia összehívása, megtartása,
• Esetkonferencián való részvétel – társszervek kezdeményezésére
• Folyamatos kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal, egyéb
szakemberekkel, orvosi szolgálatokkal, gyámhatósággal, rendőri
szervekkel, önkormányzatokkal, védőnői szolgálatokkal, oktatási
intézményekkel, bírósággal stb.
• Szakmai megbeszélések összehívása, más szakmai megbeszéléseken
történő részvétel,
• Gyámhatósági meghallgatásokon történő részvétel,
• Konzultációkon történő részvétel,
• Továbbképzéseken történő részvétel,
Családsegítők elérhetőségei: Bodmér-Mány-Óbarok-Tabajd-Vértesacsa: 06-70/450-8728 * Csabdi- FelcsútAlcsútdoboz: 06-70/450-8733 * Központi telefonszám: 06-22/999-424; 06-70/450-8727.
Központi e-mail: csaladsegito@felcsut.hu
Intézményi ügyfélfogadási idő Felcsút: hétfő: 8.00-16.00; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-12.00.
péntek: zárt nap

ESÉLY CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

3

8086 FELCSÚT, FŐ U. 68.
• Heti szinten történő – kötelező - esetmegbeszéléseken való részvétel
• Havi szinten – kötelezően tartandó – esetmegbeszéléseken való
részvétel,
• Rendőrségi meghallgatáson, bírósági tárgyaláson részvétel,
• Egyéb esetekben történő megjelenés/konzultáció stb.

Szolgálatnál megjelentek száma:
Igénybevétel
módja

2020. év

2021. év

Családok száma

Személyek
száma

Családok száma

Személyek
száma

Együttműködés
alapján

7

20

7

20

Eseti
segítségnyújtás

32

32

48

48

Látható, hogy 2021. évben nem emelkedett az alapellátásban történő
együttműködést igénybe vevő családok száma. Az eseti segítséget igénybe
vevők száma – növekedett.
A 2020. év márciusában megjelenő COVID19 fertőzésből fakadó
veszélyhelyzet ellenére, 2021. évben már ismét emelkedett a segítségkérők
száma az előző évhez képest.
A tavaszi járványhelyzetben – jogszabályi előírás miatt – korlátoznunk kellett
(időpont bevezetése) a fogadóórán történő személyes tanácsadásokat. Ezen
idő alatt is folyamatosan rendelkezésre álltunk Mány település lakossága
Családsegítők elérhetőségei: Bodmér-Mány-Óbarok-Tabajd-Vértesacsa: 06-70/450-8728 * Csabdi- FelcsútAlcsútdoboz: 06-70/450-8733 * Központi telefonszám: 06-22/999-424; 06-70/450-8727.
Központi e-mail: csaladsegito@felcsut.hu
Intézményi ügyfélfogadási idő Felcsút: hétfő: 8.00-16.00; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-12.00.
péntek: zárt nap
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ESÉLY CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U. 68.

számára. Telefonon, online, és a családok lakásán tett személyes segítéssel is
biztosítottuk, a segítő munkánkat.

A sokrétű szakmai tevékenységek közül kiemelve, munkánk nagyobb hányadát,
a következő segítő tevékenységek adták:
•

Információnyújtás,

•

Segítő beszélgetés,

•

Tanácsadás,

•

Ügyintézésben segítségnyújtás,

•

Kríziskezelés,

•

Közvetítés más szolgáltatáshoz,

•

Esetkonferencián, esetmegbeszélésen, esetkonzultáción szakmaközi
megbeszélésen való részvétel,

•

Környezettanulmány elkészítése,

•

Családlátogatás,

•

Adományközvetítés.

Ezen tevékenységeket, 2020. évben: 333 alkalommal – 172 fő., 2021. évben
800 alkalommal – 328 fő vette igénybe (KSH).
A járványhelyzet ellenére, nagymértékben növekedett az igénybe vevők száma,
és az általuk igénybe vett segítségnyújtás – 2021. évben.

2020. évben: saját ügykörben végzett tevékenységet igénybe vevők száma
(alapellátás): 20 fő volt. A Kapcsolat Központ által bevonva (védelembe

Családsegítők elérhetőségei: Bodmér-Mány-Óbarok-Tabajd-Vértesacsa: 06-70/450-8728 * Csabdi- FelcsútAlcsútdoboz: 06-70/450-8733 * Központi telefonszám: 06-22/999-424; 06-70/450-8727.
Központi e-mail: csaladsegito@felcsut.hu
Intézményi ügyfélfogadási idő Felcsút: hétfő: 8.00-16.00; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-12.00.
péntek: zárt nap
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8086 FELCSÚT, FŐ U. 68.

vett/védelembevételi eljárás alatt álló gyermekek, nevelés utáni utógondozás),
nem volt a településen.
2021. évben: saját ügykörben végzett tevékenységet igénybe vevők száma
(alapellátás): 20 fő volt. A Kapcsolat Központ által bevonva (védelembe
vett/védelembevételi eljárás alatt állt, két gyermek. Nevelésbe vett és
utógondozás, nem volt a településen.
A tendenciát tekintve, kissé növekedett azon gyermekek és szülők száma, akik
a Kapcsolat Központ által gondozottak voltak.
Szolgálatunk alapellátás keretein belül ugyanannyi családokat segített, mint a
megelőző évben. Pozitívum, hogy stagnált a segítésre szoruló családok száma.
Az észlelő és jelzőrendszer által küldött jelzések száma/küldője:
Jelzést küldő

2020. év

2021. év

Védőnői jelzés

6

3

Napközbeni ellátást biztosító
(bölcsőde/óvoda)

1

0

Rendőrség

2

3

3(2 nagykorú, idős)

2(1felnőtt)

Család- és gyermekjóléti
szolgálat

1

2

Átmeneti gondozást biztosító

0

0

Köznevelési intézmény

8

5

1(nagykorú, idős)

2(felnőtt, idős)

22

17

Önkormányzat/jegyző

Állampolgári jelzés
Összesen:

Családsegítők elérhetőségei: Bodmér-Mány-Óbarok-Tabajd-Vértesacsa: 06-70/450-8728 * Csabdi- FelcsútAlcsútdoboz: 06-70/450-8733 * Központi telefonszám: 06-22/999-424; 06-70/450-8727.
Központi e-mail: csaladsegito@felcsut.hu
Intézményi ügyfélfogadási idő Felcsút: hétfő: 8.00-16.00; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-12.00.
péntek: zárt nap
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Látható a táblázatban, hogy 2021. évben csökkent a jelzések száma.
Iskolai jelzés 5 gyermekre (csökkenő tendencia) érkezett. Ebből nagy részben,
iskolai magatartás, tanulási, igazolatlan/magas óraszámú igazolt hiányzás,
elhanyagolás gyanúja, és családi problémák álltak a háttérben.
Rendőrségi jelzések tekintetében gyermekek által, kisértékű rongálás állt a
háttérben, amit a rendőrség vizsgált ki. További gyermekvédelmi teendő nem
volt ügyükben.
Védőnői jelzés tekintetében 6 év alatti gyermekek esetében jöttek a jelzések,
melyet a védőnővel közösen átbeszéltük, és egyeztettük a további segítő
munkánkat. A jelzett gyermekeket és családjukat, már alapellátás keretében
segítettük.
Időskorúak esetében, további segítségnyújtásra volt szükség (házi
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, bentlakásos intézményi elhelyezés), ezért
felvettük a kapcsolatot a szolgáltatást biztosítókkal.
Jegyzői jelzés, idős személyek tekintetében érkezett, és egy- kisgyermekes
családot érintő - ügyben felvilágosítás kérése volt.
Jelzőrendszeri kezdeményezésre: 2020. évben 5 gyermek, és 2021. évben 1
gyermekre vonatkozóan, kötöttünk alapellátást. Gyámhatósági kezdeményez
2020-ban nem történt, 2021. évben ez két gyermeket érintett.
Jelzések tekintetében minden esetet – határidőn belül - kivizsgáltunk, és
megtettük a szükséges intézkedéseket.
A megtett intézkedéseinkre, egyik esetben sem kaptunk visszajelzést, hogy
nem jól záródott le, az adott ügy.
A következő intézményekkel/szervezetekkel működünk együtt:
• Polgármesteri Hivatal,
• Helyi általános iskola
• Helyi óvoda- és bölcsőde
• Védőnői szolgálat,
Családsegítők elérhetőségei: Bodmér-Mány-Óbarok-Tabajd-Vértesacsa: 06-70/450-8728 * Csabdi- FelcsútAlcsútdoboz: 06-70/450-8733 * Központi telefonszám: 06-22/999-424; 06-70/450-8727.
Központi e-mail: csaladsegito@felcsut.hu
Intézményi ügyfélfogadási idő Felcsút: hétfő: 8.00-16.00; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-12.00.
péntek: zárt nap
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• Települési háziorvos/gyermekorvos,
• Körzeti megbízott/Bicskei Rendőrkapitányság,
• Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ,
Gyermekjóléti Központ munkatársai,
• Bicskei Járási Hivatal,
• Pedagógiai Szakszolgálat,
• Kórházak szociális munkásai/pszichológusai,
• Rendelőintézetek pszichológusai,
• Társ intézmények szociális munkatársai,
• Egyházak,
• Civil szervezetek,
• Országos érdek-képviseleti szervezetek,
• Gyermek- és betegjogi képviselők,
• Ápoló-Gondozó – bentlakásos - szociális intézmények.

Felcsút, 2022. április 4.

Dr. Kovácsné Kaszás Ágnes
igazgató

Családsegítők elérhetőségei: Bodmér-Mány-Óbarok-Tabajd-Vértesacsa: 06-70/450-8728 * Csabdi- FelcsútAlcsútdoboz: 06-70/450-8733 * Központi telefonszám: 06-22/999-424; 06-70/450-8727.
Központi e-mail: csaladsegito@felcsut.hu
Intézményi ügyfélfogadási idő Felcsút: hétfő: 8.00-16.00; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-12.00.
péntek: zárt nap

ESÉLY CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U.68.

Beszámoló

Esély Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
Csabdi, Bodmér, Alcsútdoboz, Felcsút, Mány, Tabajd, Óbarok, Vértesacsa
Településeken végzett
2021. évi munkájáról

ESÉLY CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U.68.
ESÉLY Gyermekjóléti Alapítványon belül létrehozott Esély Család- és Gyermekjóléti Intézmény látta el a
család és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait. Intézményi beszámolónkat a 2021. évi nyilvántartásunk és a
2021. évi KHS. statisztikai adatok alapján készítettük el.
Az intézmény jogállása:
Az engedélyes neve,címe,ágazati azonosítója,szolgáltatási hely típusa:
ESÉLY CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U.68. (HRSZ:511) SZÉKHELY
ÁGAZATI AZONOSÍTÓ: S0517617
2.Szolgáltatás megnevezése: Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás
Az intézmény szakágazati besorolása:
889900 máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.
-889924 családsegítés

Ágazati azonósítója:

S0517617

Telefon/fax:

22/999-424

- 889201 gyermekjóléti szolgáltatás

Az

engedélyes

számára

1. Székhely: 8086 Felcsút, Fő u. 68.
2. Telephely: 8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5.
3. Telephely: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
4. Telephely: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
5. Telephely: 8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
6. Telephely: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.
7. Telephely: 2064 Csabdi, Szabadság u 44.
8. Telephely: 8080 Bodmér, Vasvári P. u. 58.

nyitva

álló

helységek:

ESÉLY CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U.68.
A fenntartó adatai:
2.1.

Az Alapítvány neve: ESÉLY Gyermekjóléti Alapítvány

2.2.

Az Alapítvány rövidített neve: ESÉLY Alapítvány

2.3.

Az Alapítvány székhelye: 2060 Bicske, Apponyi Albert utca 1/c.

3.

Az Alapítvány működési területe: Felcsút, Bodmér, Alcsútdoboz, Vértesacsa,
Tabajd, Mány, Óbarok és Csabdi települések
közigazgatási területe.

4.

Az Alapítvány hatóköre: területi.

5.

Az Alapítvány jogállása: önálló jogi személy.

6.

Az Alapítvány működésének időtartama: határozatlan idejű.

Az Alapítvány TEOR’08 szerinti:

6.

5.1.

Főtevékenysége: 9499’08

5.2.

Tevékenységei:

8560’08
8899’08

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
Oktatást kisegítő tevékenység
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül.

Az Alapítvány gazdálkodási formája GFO kódja: 569 egyéb alapítvány.
Adószáma:18750834-1-07

Demográfiai adatok: a települések lakosságának száma
1. Felcsút

1889 fő

2. Alcsútdoboz

1459 fő

3. Tabajd

996 fő

4. Mány

2467 fő

5. Vértesacsa

1854 fő

6. Óbarok

823 fő

7. Csabdi

1249 fő

8. Bodmér

249 fő

Összesen: 10986 Fő
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Az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, mentálhigiénés
állapotuk miatt rászorult embereket segíti az intézményi szolgáltatások keretében történő
ellátása, szociális szolgáltatások nyújtása útján. Szociális szolgáltatói feladatainak végzése
során tiszteletben tartja az ellátott személyek és családok életmódját, életstratégiáját,
szokásrendszerét és tradícióit. Szervezi és összehangolja az intézményi ellátásban részesülők
szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújt,
megismerteti e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, s
támogatja az azokhoz való hozzájutást.

Tevékenységének eredményessége érdekében

figyelemmel kíséri a szociális ellátások jogszabályi környezetének változását, más
szolgáltatók eredményeit. Szakterületét érintően részt vesz pályázatokon, új innovatív
programok kidolgozásában.
1,) Az Intézmény az alábbi szociális feladatokat látta el a szociális alapszolgáltatások
keretében:
2016. január 1-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy
szervezeti keretben működtethető. A Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járásszékhely
önkormányzat feladatkörébe kerül a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére
irányuló tevékenység (melyet az esetmenedzserek végeznek), valamint a speciális
szolgáltatások biztosítása – család és gyermekjóléti központ működtetése.

Család és Gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti
szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységként működik. A feladatmegosztás a központ és a szolgálat feladatait
ellátó önálló szakmai egységek között áll fenn. /Hiv.: 15/1998 ( IV.30.) NM rendelet/
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CSALÁD

-

ÉS

GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT

FELADATAI

TELEPÜLÉSEINKEN:
Feladatai: négy tárgykör köré csoportosíthatók:
a) tájékoztatás nyújtása
b) szociális segítőmunka,
c) szolgáltatások, ellátások közvetítése
d) adminisztrációs tevékenységi kör

TÁJÉKOZTATÁSI FELADATAI KÖRÉBEN:
a) szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja a szülőt, illetve/ vagy
gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben
állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával.
b) családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem
biztosításának elősegítésével.
c) a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillet ő jogokról,
támogatásokról és ellátásokról,
d) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a
nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól.
e) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
f) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.
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SZOCIÁLIS SEGÍTŐMUNKA KERETÉBEN
a) segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
b) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait „természetes támaszait”, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a
célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
c) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített
ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
d) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a
közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segít ő folyamat együttes
megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család
problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelent ő
személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével
esetkonferenciát szervez,
e) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes
képviselő) közreműködésével, szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés
eredményességét,
f) valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni
és dokumentálni.

ELLÁTÁSOKHOZ, SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJUTÁS ÉRDEKÉBEN
a) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztet ő
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások
iránti szükségleteit,
b) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése
érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a
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szolgáltatások, ellátások igénylésében,
c) c) a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz,
szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehet ő ellátáshoz való
hozzájutásban,
d) d) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban,
az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a
gyermek mielőbbi hazakerülését.

HIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSE KÖRÉBEN
a) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
b) tájékoztatást nyújt az igénybe vehet ő jogi képviselet lehetőségéről,
c) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelel ő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
d) a gyámhivatal felkérésére - tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről,
körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.
e) A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti
központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése
céljából olyan szabadidős és közösségi, közösségfejlesztő programokat szervez, amelyek
megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek
aránytalan nehézséget nem okoz.

ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSE KÖRÉBEN
•

figyelemmel

kíséri

a

településen

élő

családok,

gyermekek,

személyek

életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások,
szolgáltatások

iránti

szükségletét,

gyermekvédelmi

beavatkozást igénylő helyzetét,
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•

a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban –
krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve
krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,

•

tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási
területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről

•

fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a
szolgáltatásairól tájékoztatást ad,

•

a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a
család

szükségleteihez

igazodó

intézkedést

tesz

a

veszélyeztetettség

kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
•

az intézkedések tényeiről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye
ismert, és ezzel nem sérti meg a zárt adatkezelés kötelezettségét,

•

a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti
rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,

•

esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,

•

éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,

•

a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos

kapcsolatot

tart

az

Országos

Kríziskezelő

és

Információs

Telefonszolgálattal.

ÉVES SZAKMAI TANÁCSKOZÁS Minden év február 28-ig kell megszervezni, és arra
meg kell hívni a 15/1998. NM rendeletben előírt szakembereket.
2021. évről szóló tanácskozásainkat, 2022. február 21-25. közötti időszakban tartottuk meg, A
járványhelyzetre tekintettel, online konferenciát tudtunk szervezni, melyen mindegyik
települési jelzőrendszer tagjai – túlnyomó többségben - képviselték magukat.
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A bicskei Család –és Gyermekjóléti Központ Feladatai:
a) védelembe vétel,
b) megelőző pártfogás,
c) ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) nevelésbe vétel,
e) családba fogadás,
f) harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezése,
g) családba fogadó gyám kirendelése,
h) tankötelezettség teljesítésének előmozdítása,
i) leendő gondozási hely vagy annak megváltoztatása,
j) gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása.
Ezeken kívül a központ különböző speciális szolgáltatást is nyújt Bicskén:
• Kapcsolatügyelet,
• Jogi-pszichológiai tanácsadás,
• Családkonzultáció, családterápia,
• Mediáció,
• Szociális diagnózis,
• Iskolai és óvodai szociális munka (2018.09.01-től)

Járási szinten a jelzőrendszeri tanácsadó többek között az, aki fogadja a szolgálatoktól
beérkező heti jelentéseket, részt vesz a szakmaközi megbeszéléseken, tanácsot nyújt, illetve
felhívja a figyelmet az észlelő-és jelzőrendszer tagjainak az egymással való együttműködéssel
és jelzési kötelezettségükkel kapcsolatban, segít a család – és gyermekjóléti szolgálat és a
jelzőrendszer tagjai között fennálló konfliktusok megoldásában.

E-mail: csaladsegito@felcsut.hu

22/ 999 – 424

ESÉLY CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U.68.
2022. év februárjában megtartott települési gyermekvédelmi konferencia beszámolójának
megfelelően a településeken ellátott és gondozott családokról szóló kimutatását, minden
jelzőrendszeri tagnak, rendelkezésre bocsátottuk.
A családoknál és klienseknél többfajta probléma is előfordult.
Az anyagi és szociális problémákkal küzdők 2021-ben is sokan fordultak hozzánk. Több családnál
azért is állandóak az anyagi problémák, mert a szülők egyikének nincs munkája. Egyre

gyakoribb, hogy fiatal szülőknél is jelentkeznek különböző tartós mentális problémák anyagi
nehézségeik miatt. Sok esetben gondot okoznak az elégtelen lakókörülmények, télen pedig az
ingatlan kifűtése.
A nevelési-életviteli problémák száma a legmagasabb, a megromlott kapcsolatok, szülők
közötti kommunikáció hiánya, a sok válás, elhúzódó kapcsolattartási szabályozások, mind
összefüggenek a nevelési nehézségekkel.
A beilleszkedési nehézséggel és/vagy magatartászavarral küzdő gyermekekről sok esetben az
iskolák értesítették szolgálatunkat, akik a jogszabály szerinti kötelezettségük alapján jelezték
az igazolatlan órák számát, valamint a tanulóval kapcsolatos egyéb problémákat. Ezen a téren
tapasztalatunk szerint az alábbi okok nagyon gyakoriak:
Az általános iskolából kikerülő fiatalok gyakran olyan iskolába kerülnek, ahol nem érzik jól
magukat és ott szembesülnek azzal, hogy más képzésű oktatásban vennének részt szívesen.
Ha a fiatal nincs a helyén és olyan iskolába jár, ahol rosszul érzi magát, a tanuláshoz való
motivációját is elveszíti és különböző deviánsviselkedési formákat sajátít el. Sok gyermeknél
a szülői odafigyelés hiánya, a következetlen nevelés okozza a különböző magatartási
problémákat, és egyre gyakrabban szembesülünk a 16 éves életkorig tartó tankötelezettség
hátrányaival, a képzetlenség, alul iskolázottság miatt kialakuló munkában való elhelyezkedési
nehézségekkel.
Szülői elhanyagolás terén szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az érzelmi elhanyagolás,
érdektelenség, közöny a gyermekkel szemben ugyanolyan súlyos, és hosszú távú káros
hatással bír, mint a gondozás megfelelő hiánya, vagy a fizikai bántalmazás.
A családon belüli bántalmazás lehet a külvilág felé is ismert, vagy titkolt, pszichés és/vagy
fizikai. A pszichés bántalmazás (megalázás, érzelmi zsarolás, fenyegetés, megfélemlítés) is
komoly lelki sérüléseket okoz. Azokban a súlyos helyzetekben, amikor rendőrségi intézkedés
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is történik, mindenképpen kiskorú veszélyeztetése valósul meg, akkor is, ha a bántalmazás
nem a gyermek felé irányul.
Pszichológiai segítségnyújtás:
2021-ben is az intézmény gondozottjai, és a településeken élők számára, lehetőség volt
pszichológusi tanácsadás igénybevételére. A jelzőrendszer tagjaitól, valamint az intézmény
családsegítő munkatársaktól jövő jelzések alapján, a hetente megtartandó team ülésen szakmai
szempontok alapján döntés születik arról, hogy ki és milyen határidőn belül, illetve milyen
jellegű pszichológiai segítségnyújtást tud igénybe venni. A pszichológus szakmai szupervízió
mellett folytatja tevékenységét, és szupportív támogatást, terápiás jellegű esetvezetést,
tanácsadást, valamint

önismereti üléseket,

tart. A családsegítőkkel folyamatos

a

kapcsolattartása. Igénybevétele, ingyenes.
Jogi segítségnyújtás:
Az elmúlt évben is, a településeken élők ingyenes jogi segítségnyújtást vehettek igénye, a járási szinten működő - Bicskei Kapcsolat Központnál.
Adományok:
2021. évben a társult településeinken folytatódtak a ruha, élelmiszer, bútor, adományok
közvetítése a Máltai szeretet szolgálat, magánszemélyek, és egyéni vállalkozók segítségével.
2021. évben a szakmai team működésének továbbfejlesztése, az intézmény dolgozói számára
szupervízió pszichológus segítségével folyamatosan rendelkezésre állt.
Terveink a 2022 - es évre:
➔Szociális intézmények számára is kiírt, a saját tevékenységi körünkbe beleillő pályázatok
figyelése; lehetőség szerint a pályázati források lehívása és a pályázati program megvalósítása
➔Családoknak

szóló

rendezvények,

csoportfoglalkozások

elindításának

segítése

a

gyermekekkel foglalkozó intézményekben.
➔A gyermekekkel foglalkozó szakemberek és intézmények gyermekvédelmi munkájának
összehangolása, jelzőrendszeri találkozók tartása.

E-mail: csaladsegito@felcsut.hu

22/ 999 – 424

ESÉLY CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U.68.
➔Tehetséggondozási programok indítása, foglalkoztató programok tartása az érintett
településeken.
➔ Szakmai jellegű előadások szervezése és megtartása.
➔ Szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Az elmúlt évben is nagy nehézséget okozott a COVID 19 vírusfertőzésből adódó veszélyhelyzetben történő, segítő munka. Tavasszal és ősszel, jogszabályok és helyi
rendeletekben foglaltak miatt – szüneteltetnünk kellett a településeken lévő irodáink
működését. Ezt pótolva a beérkező jelzéseket, megfogalmazott problémákat: a székhely
irodánkban,

telefonon,

és

közvetlenül

a

családok

otthonában

-

biztosítottuk.

Esetmegbeszéléseket és esetkonferenciákat, online módon szerveztük meg.
A székhely épületünk költségmentes használatának a támogatásáért köszönetünket szeretnénk
kifejezni, a gesztor Önkormányzat Képviselőtestületének, Polgármesterének és Jegyzőjének.
Ezúton szeretnénk megköszönni, a települések jelzőrendszeri tagjainak és a települések
vezetőinek a tavalyi évben nyújtott segítségét, továbbá sok sikert kívánunk további
munkájukhoz.

Tisztelettel:

Dr. Kovácsné Kaszás Ágnes
Intézményvezető
Felcsút, 2022.03.31.
Melléklet:
1. Települési KSH. Család –és gyermekjóléti tevékenység adatai 2021. évről
2.Pénzügyi beszámoló

E-mail: csaladsegito@felcsut.hu

22/ 999 – 424

ESÉLY CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086 FELCSÚT, FŐ U.68.

E-mail: csaladsegito@felcsut.hu

22/ 999 – 424

Esély Alapítvány 2021 évi tételes elszámolása az Alapítvány 2021 évi Főkönyvi kivonata alapján
Hónap12/8 óra

Bér költség
szakmaivezetői pótlék
Jutatott pénzeszköz
Ruházati költség térítés
Szociális hozzájárulás
Szakképzési hozzájárulás
Útiköltség
Összes költség
Hónap5hó/3 óra
Bér költség fele
Jutatott Pénzeszköz
Ruházai költség térítés
Szociális hozzájárulás
Szakképzési hozzájárulás
Összes költség

Január
Február
Március
Április
244 108 HUF 244 108 HUF 244 108 HUF 244 108 HUF
20 000 HUF 20 000 HUF
20 000 HUF 20 000 HUF

264 108 HUF 264 108 HUF
Január

Február

264 108 HUF 264 108 HUF
Március

Április

0 HUF

0 HUF

0 HUF

0 HUF

0 HUF

0 HUF

0 HUF

0 HUF

vezetői bér rész
Hónap 12 Hónap
Bér költség
Szociális hozzájárulás
Szakképzési hozzájárulás
Összes költség

Január
Február
Március
Április
100 000 HUF 100 000 HUF 100 000 HUF 100 000 HUF
15 500 HUF 15 500 HUF
15 500 HUF 15 500 HUF
1 500 HUF
1 500 HUF
1 500 HUF
1 500 HUF
117 000 HUF 117 000 HUF 117 000 HUF 117 000 HUF

Hónap

Január

AdminisztrátorMb.Bér ktg./év

Szociális hozzájárulás
Szakképzési hozzájárulás
Összes költség
Össz ktg: 19%.-a
Könyvelői ktg:
Bankköltség
Biztosítás
Tisztítószer
Irodaszer
költségtérítés
Telefon
jogi szolgáltatás
Posta ktg.

Február
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF

Március
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF

Április
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF

2021.Dologi ktg.

250 000 HUF
256 780 HUF
50 547 HUF
39 426 HUF
41 720 HUF
160 000 HUF
30 400 HUF
35 000 HUF
73 600 HUF

0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF

Internet
Foglalkozás eü.szolg.ktg.
egyéb dologi
Karbantartás
Össz dologi:

19 950 HUF
21 000 HUF
30 000 HUF
15 000 HUF
1 023 423 HUF
5 381 736,00 Ft

Bicske 2022.03.31.

4307486
1074250

Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
244 108 HUF 244 108 HUF 244 108 HUF 244 108 HUF 244 108 HUF 244 108 HUF
20 000 HUF 20 000 HUF 20 000 HUF 20 000 HUF 20 000 HUF 20 000 HUF
58 588 HUF
41 177 HUF

264 108 HUF 264 108 HUF 322 696 HUF 264 108 HUF 305 285 HUF 264 108 HUF
Május

Június

Július

0 HUF

0 HUF

0 HUF

0 HUF

Augusztus
Szeptember
Október
0 HUF 82 125 HUF 82 125 HUF 82 125 HUF
0 HUF
0 HUF
26 316 HUF
0 HUF
12 729 HUF 16 808 HUF 12 729 HUF
1 232 HUF
1 627 HUF
1 232 HUF
0 HUF 96 086 HUF 126 876 HUF 96 086 HUF

Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
100 000 HUF 100 000 HUF 100 000 HUF 100 000 HUF 100 000 HUF 100 000 HUF
15 500 HUF 15 500 HUF 15 500 HUF 15 500 HUF 15 500 HUF 15 500 HUF
1 500 HUF
1 500 HUF
1 500 HUF
1 500 HUF
1 500 HUF
1 500 HUF
117 000 HUF 117 000 HUF 117 000 HUF 117 000 HUF 117 000 HUF 117 000 HUF
Május

Június
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF

Július
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF

0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF

Augusztus
Szeptember
Október
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
Össz bér:
Dologi össz:19%.-a
Bekerülési Költség:
2021 évi hozzájárulás:
Különbözet:

November
December
Összesen
244 108 HUF 244 108 HUF 2 929 296 HUF
20 000 HUF 20 000 HUF
240 000 HUF
56 471 HUF
115 059 HUF
0 HUF
41 177 HUF
0 HUF
0 HUF
0 HUF
264 108 HUF 320 579 HUF 3 325 532 HUF
November
December
Összesen
82 125 HUF 82 125 HUF
410 625 HUF
0 HUF 30 075 HUF
30 075 HUF
0 HUF
0 HUF
26 316 HUF
12 729 HUF 17 391 HUF
72 387 HUF
1 232 HUF
1 683 HUF
7 005 HUF
96 086 HUF 131 274 HUF
546 409 HUF
November
December
Összesen
100 000 HUF 100 000 HUF 1 200 000 HUF
15 500 HUF 15 500 HUF
186 000 HUF
1 500 HUF
1 500 HUF
18 000 HUF
117 000 HUF 117 000 HUF 1 404 000 HUF
November
December
Összesen
0 HUF 400 000 HUF
400 000 HUF
0 HUF 55 800 HUF
55 800 HUF
0 HUF
5 400 HUF
5 400 HUF
0 HUF 461 200 HUF
461 200 HUF
5 737 141 HUF

ogi össz:19%.-a

1 023 423 HUF

erülési Költség:

6 760 564 HUF

1 évi hozzájárulás:

6164000
-596 564 HUF

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

Nyilvántartási szám:

1696

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ADATAI
2021
Adatszolgáltatók: a család- és gyermekjóléti szolgáltatást
végző szervezetek (a család- és gyermekjóléti szolgálatok és
a család- és gyermekjóléti központok)

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

S0150750

Statisztikai főtevékenység:

0000

Megye:

07

Megye:

07

ESÉLY CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
8086

Felcsút,FŐ UTCA 68.

Telephely adatai:

Azonosítószám:

S0150750

Neve:

ESÉLY CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Címe:

8086

Tevékenység:

0000

Felcsút FŐ UTCA 68.

Beérkezési határidő:

2022.01.31

-Ezt a kérdőívet kérjük annyiszor ismételje meg településenként, ahány települést 1-es kóddal
jelentett az 1.1.táblában!
Újabb település jelentéséhez zárja be a kérdőívet. A kérdőívek nézetben válassza ki a kérdőívet, majd az
alsó képernyő elemen nyomja meg az [Ismétlés] gombot.
Az új kérdőív a beküldendő kérdőívek közé kerül, ami a bal alsó [Frissítés] gomb megnyomására jelenik
meg!

Kérjük adja meg a jelenteni kívánt települést:
2349

Mány

Beküldés módja:

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Dr.Kovácsné Kaszás Ágnes
Bizonylatszám: 16483321-2

beosztása

telefonszáma

intézményvez...
704508727
1
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e-mail címe
csaladsegito@felcsut.hu
2022.04.05. 17:07

A kitöltő adatai
neve
Komárominé Bodnár Erika

beosztása

telefonszáma

szakmai vezető 704508728

e-mail címe
csaladsegito@felcsut.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

60

perc

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 16483321-2
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1.2. A szolgálatnál megjelent igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint (fő) (Nem halmozott adat!)
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján, vagy nem együttműködési megállapodáshoz kötődően
igénybe vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.2. tábla 03. sor j) oszlopa = 1.3. tábla 99. sor a) oszlop = 1.4. tábla 99. sor a) oszlop = 1.8. tábla 99. sor
1.2 tábla 03. sor k) oszlop = 1.5 tábla 99. sor = 1.6 tábla 99. sor a) oszlop
1.2. tábla 02. sor j) oszlop = 1.3 tábla 99. sor b) oszlop = 1.4 tábla 99. sor c) oszlop
0-2
Sorszám

Igénybevétel
módja

3-5

6-13

14-17

Nem, életkor
b

c

d

01

Férfi

3

1

3

02

Nő

1

1

2

4

2

5

04

Együttműködé Összesen
si
(01+02 sor)
megállapodás
alapján
Ebből (03-ból):
központ által
továbbított/
központtól érkező

Bizonylatszám: 16483321-2

25-34

35-49

50-61

62 éves
és
idősebb

Összesen
: (a–i)

Családok
száma

e

f

g

h

i

j

k

éves
a

03

18-24

1
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1

1

1

1

9

1

2

2

1

1

11

1

3

2

1

1

20

7

1

1

1

5

2

2022.04.05. 17:07

05

Férfi

1

4

06

Nő

1

2

07

Összesen (05.+06.sor)

2

6

ebből (07-ből): a
gyermekvédelmi
gondoskodás
keretéhez tartozó
hatósági intézkedésbe
bevont személyek

1

3

08

Nem
együttműködé
si
megállapodás
alapján

09

ebből (07-ből): központ
által
továbbított/központtól
érkező

10

ebből (07-ból): egyszeri
alkalommal

99

Összesen (03+07.sor)

6

2

11

1

2

4

2

4

18

2

2

4

5

8

6

30

2

3

6

9

10

10

48

48

4

4

68

55

3

4

9

11

1.3. A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma gazdasági aktivitás szerint (Nem halmozott adat!)
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján igénybe vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.2. tábla 03. sor j) oszlopa = 1.3. tábla 99. sor a) oszlop = 1.4. tábla 99. sor a) oszlop = 1.8. tábla 99. sor
1.2. tábla 02. sor j) oszlop = 1.3 tábla 99. sor b) oszlop = 1.4 tábla 99. sor c) oszlop
Sorszá
m

Gazdasági aktivitás

01

Foglalkoztatott

02

Munkanélküli

03

Inaktív

Bizonylatszám: 16483321-2
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Fő

Ebből (a-ból): nő/lány

a

b
5

4

3

3
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11

11

04

Ebből (03-ból): nyugdíjas

05

Ebből (03-ból): 15 éves vagy idősebb tanuló

1

1

06

Eltartott 0–14 éves korú gyermek

12

4

99

Összesen (01+02+03+06 sor)

20

11

Bizonylatszám: 16483321-2
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1.4. A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma legmagasabb iskolai végzettség szerint (Nem halmozott adat!)
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján igénybe
vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.2. tábla 03. sor j) oszlopa = 1.3. tábla 99. sor a) oszlop = 1.4. tábla 99. sor a) oszlop = 1.8. tábla 99. sor
1.2. tábla 02. sor j) oszlop = 1.3 tábla 99. sor b) oszlop = 1.4 tábla 99. sor c) oszlop

Sorszá
m

Iskolai végzettség

Fő

Ebből (a-ból):
0–17 éves

Ebből (a-ból):
nő/lány

a

b

c

01

Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb

12

02

Általános iskola nyolc osztálya

5

5

03

Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola

3

2

04

Befejezett szakközépiskola

05

Befejezett gimnázium

06

Érettségire épülő befejezett OKJ iskola

07

Felsőfokú iskola (főiskola, egyetem)

99

Összesen (01–07 sorok összege)

20

12

12

4

11

1.5. A szolgáltatást igénybe vevő családok száma a család összetétele szerint (Nem halmozott adat!)
A táblázatban minden családot szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján
igénybe vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.2. tábla 03. sor k) oszlop = 1.5. tábla 99. sor = 1.6. tábla 99. sor a) oszlop
Sorszá
m

Családi összetétel

Családok száma

01

Egyedül élő

02

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül

1

03

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 1–2 gyermekkel (eltartott
fiatal felnőttel)

2

04

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy több gyermekkel
(eltartott fiatal felnőttel)

3

05

Egy szülő/törvényes képviselő 1–2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)

1

06

Egy szülő/törvényes képviselő 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal
felnőttel)

07

Egyéb

99

Összesen (01–07 sorok összege)

Bizonylatszám: 16483321-2

7
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1.6. A szolgáltatást igénybe vevő családok száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma
A táblázatban minden családot szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján
igénybe vett.
Az elsődleges problémát a halmozott oszlopban is meg kell ismételni.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.2. tábla 03. sor k) oszlop = 1.5. tábla 99. sor = 1.6. tábla 99. sor a) oszlop

Sorszá
m

A probléma típusa

Családok száma az
elsődleges probléma
szerint

Problémák halmozott
száma (db)
(elsődlegessel együtt)

a

b

01

Életviteli

1

2

02

Családi-kapcsolati konfliktus

1

2

03

Családon belüli bántalmazás

04

Elhanyagolás

1

1

2

2

05

Ebből (04-ből): oktatási, nevelési elhanyagolás

06

Ebből (04-ből): felnőttre vonatkozóan(családi,
intézményi)

07

Gyermeknevelési

08

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

09

Magatartászavar, teljesítményzavar

10

Fogyatékosság, retardáció

11

Lelki – mentális, pszichiátriai betegség

12

Szenvedélybetegség

13

Egészségi probléma, egészségkárosodás következménye

14

Foglalkoztatással kapcsolatos

15

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)

16

Ügyintézéssel kapcsolatos

2

17

Információkéréssel kapcsolatos

3

18

Egyéb

1

1

99

Összesen (01–04, illetve 07–18 sorok összege)

7

20

Bizonylatszám: 16483321-2
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1.7. A szakmai tevékenységek adatai (az év folyamán)
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján vagy
nem együttműködési megállapodás alapján igénybe vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.

Sorszám

Megnevezés

Szakmai
tevékenységek
halmozott száma

Szolgáltatásban
részesülők
száma

a

b

01

Információnyújtás

77

48

02

Segítő beszélgetés

251

55

03

Tanácsadás

177

55

04

Ügyintézéshez segítségnyújtás

83

55

05

Konfliktuskezelés

06

Kríziskezelés

5

5

07

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -pénzbeli

5

5

08

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez -természetbeni

2

4

09

Közvetítés másik szolgáltatáshoz

11

11

3

6

48

28

10

ebből (09-ből): átmeneti gondozásba

11

Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz

12

Esetkonferencia

13

Esetmegbeszélés

14

Esetkonzultáció

15

Szakmaközi megbeszélés

16

Szociális és mentálhigiénés csoportmunka

17

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

18

Közösségfejlesztés

19

Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés

20

Családlátogatás

21

Adományközvetítés
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22

Hátralékkezelési tanácsadás

23

Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás

24

Mediáció

25

Kapcsolattartási ügyelet

26

Családterápia

27

Pszichológiai tanácsadás

28

Jogi tanácsadás

29

A nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak segítése

99

Összesen (01–09, illetve 11–29. sorok összege)

18

2

800

328

1.8. Együttműködési megállapodás alapján nyújtott szociális segítőtevékenység (az év folyamán).
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.2. tábla 03. sor j) oszlopa = 1.3. tábla 99. sor a) oszlop = 1.4. tábla 99. sor a) oszlop = 1.8. tábla 99. sor
Sorszá
m

Szolgáltatásban részesülők
száma

Megnevezés

01

Saját ügykörben végzett tevékenység

15

02

Egyéni gondozási nevelési terv megvalósításába központ által bevonva

03

Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása

99

Összesen (01+02+03)

5

20

1.9. Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenység (Halmozott adat!)
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
Sorszá
m
01
02
03

Megnevezés

Száma

Érintett gyermekek
Ebből (01-ből): védelembe vett gyermekek
Érintett családok

Bizonylatszám: 16483321-2
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1.10. A prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján vagy
nem együttműködési megállapodás alapján igénybe vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.

Sorszám

Megnevezés

Szakmai
tevékenységek Szolgáltatásban
halmozott
részesülők
száma
száma
(a megvalósító
(lakóhely
település
szerint)
szerint)
a

01

Játszóház (csak gyermekeknek)

02

Klub

03

Csoport

04

b

Ebből
(b-ből):
0-17
évesek

Ebből (b-ből):
együttműködési
megállapodással
rendelkező
személyek

c

d

Ebből (03-ból): tematikus csoport

05

Korrepetálás, fejlesztő foglalkozás

06

Szabadidős rendezvény

07

Iskolai szünidős táborok

08

Ifjúsági információs és tanácsadó
szolgáltatás

99

Összesen (01+02+03+05+06+07+08 sorok
összege)

Bizonylatszám: 16483321-2
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1.11. Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma (Halmozott adat!)
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.

Sorszá
m

Nagykorú (18 éves
0–17
és idősebb)
évesekkel
személyekkel
kapcsolatosan
kapcsolatosan
megküldött
jelzések
jelzések száma megküldött
száma

Megnevezés

a
01
02

Egészségügyi szolgáltató

b

c

3

Ebből (01-ből): védőnői jelzés

3

03

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók

2

04

ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti szolgálat

2

05

ebből (03-ból): család- és gyermekjóléti központ

06

Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók

07

Átmeneti gondozást biztosítók

08

Menekülteket befogadó állomás, menekültek
átmeneti szállása

09

Köznevelési intézmény, szakképző intézmények

5

10

Rendőrség

3

11

Ügyészség, bíróság

12

Pártfogó felügyelői szolgálat

13

Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy

14

Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó
szervezet

15

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

16

Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő
társadalmi szervezet

17

Önkormányzat, jegyző

18

Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság

19

Katasztrófavédelem

20

Közüzemi szolgáltatók

21

Gyermekjogi/ellátottjogi képviselő / betegjogi
képviselő

Bizonylatszám: 16483321-2
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22

Hivatásos gondnok

23

Javítóintézet

24

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal

25

Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány
rendeletében kijelölt szerv

26

Büntetés-végrehajtási intézet, büntetés-végrehajtási
pártfogó felügyelő

99

Összesen (01; 03; 6-26.sorok összege)

14

3

27

A jelzésekkel érintett személyek száma
(nem halmozott adat)

14

3

1.12. Új együttműködési megállapodás alapján szociális segítő tevékenységben érintett kiskorúak (0–17 évesek)
száma a kapcsolatfelvétel módja szerint (Nem halmozott adat!)

A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
A táblázatban azokat a gyermekeket kell szerepeltetni, akik valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás
alapján újként vettek igénybe a tárgyév folyamán.

Sorszá
m

Kapcsolatfelvétel módja

Gyermekek
száma

Ebből (a-ból): azon gyermekek
száma, akikre vonatkozóan a
235/1997 Korm. Rendeletben
meghatározott "Gyermekeink
védelmében" c. adatlap
kitöltésre került
(veszélyeztetettség okán)

a

b

01

Önkéntes (szülő kezdeményezte)

02

Önkéntes (gyermek kezdeményezte)

03

Szülővel közösen

04

Más család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által
kezdeményezett, ide átirányított

1

05

Jelzőrendszer által kezdeményezett

1

06

A gyámhatóság által kezdeményezett

1

1

99

Összesen (01–06 sorok összege)

3

2

Bizonylatszám: 16483321-2
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1.13. Veszélyeztetett kiskorúak (0–17 évesek) adatai
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
Az "a" oszlopban 1 gyermek csak egy sorban szerepeljen, a "c" oszlopban több sorban is szerepelhet, de minden
sorban csak egyszer.
Minden olyan kiskorút szerepeltetni kell, akiről a Gyermekeink védelmében c. adatlapok kitöltésre kerültek.

Sorszám

Az érintett
Ebből (agyermeke ból):
veszélyezjogerős A tetettség
k
hatósági
száma a
okainak
intézkedésveszélyez- ben
halmozott
érintett
tetettség
száma (fő
gyermekek okkal
fő oka
együtt)
száma
szerint

Okok

a
01
02

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma
(02+18+26+30. sorok összege)
Környezeti főcsoport összesen
(a gyermek környezetéből kell kiindulni)

03

nevelési probléma

04

szülők, család életvitele (szenvedélybetegségek,
antiszociális viselkedés)

05

családi konfliktus

06

szülő(k) betegsége

07
gyermek családon belüli
bántalmazása

09
10

lelki
szexuális

Ebből
(02-ből):

fizikai
gyermek elhanyagolása

11

lelki

12

egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés

13

iskolai kirekesztés, erőszak

14

kortárs csoport negatív hatása

15

elégtelen lakáskörülmények

16

kilakoltatás veszélye

17

munkanélküliség

18

Magatartási főcsoport összesen
(az érintett gyermekre vonatkozóan)

Bizonylatszám: 16483321-2
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19

gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

20

drogfogyasztás

21

alkoholfogyasztás

22

Ebből
(18-ból):

játékszenvedély

23

csavargás

24

tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és egyéb)

25

egyéb

26

Egészségi főcsoport összesen
(az érintett gyermekre vonatkozóan)

27

tartós betegség

28

Ebből
(26-ból):

29

2

2

1

1

1

magatartás- vagy tanulási zavar
Anyagi főcsoport összesen
(az érintett gyermekre vonatkozóan)

31

Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek

32

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül (01 sor) a központ
felé továbbított esetek száma

34

1

fogyatékosság

30

33

1

Ebből
(32-ből)

hatósági intézkedés kezdeményezése miatt
központ által nyújtott speciális szolgáltatások miatt

35

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül (01 sor) súlyos
veszélyeztetettség miatt közvetlenül hatósági intézkedésre
javasolt esetek (a központ értesítése mellett) száma

36

Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma
tárgyév december 31-én

Bizonylatszám: 16483321-2
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1.14. A szolgálatnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.

A bántalmazott

Az elhanyagolt
kiskorúak száma

Sorszám

szülő által

02

testvér által

04
05

felnőtt által

99

d

fizikai

lelki

Ebből (g és h-ból):
hatósági
intézkedésre tett
javaslatot/intézke
dett

e

f

g

h

i
1

1

ebből (04-ből): lány

07

10

c

szexuális

Ebből
(e-ből):
hatósági
intézkedésr
e tett
javaslatot/i
ntézkedett

összesen (01–03 sorok)

gyermek által

09

b

lelki

Ebből
(c-ből):
hatósági
intézkedésr
e tett
javaslatot/i
ntézkedett

Családon egyéb rokon, hozzátartozó
belül
által

06

08

a

Megnevezés

01

03

fizikai

Ebből
(a-ból):
hatósági
intézkedésr
e tett
javaslatot/i
ntézkedett

Családon intézmény munkatársa által
kívül
összesen (06–08 sorok)
ebből (09-ből): lány
Összesen (04+09 sorok összege)

Bizonylatszám: 16483321-2
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1

intézményvezető

Bizonylatszám: 16483321-2
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INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről:
Mány Község Önkormányzata (székhelye: 2065 Mány Rákóczi u. 67., adószáma: 15727536-2-07,
statisztikai számjele: 15727536 8411 321 07, képviseli: Ugron Zoltán polgármester), mint eladó
továbbiakban „eladó”
másrészről:
Schütt József, születési neve: Schütt József (szül. hely, idő: Budapest, 1965.03.06., anyja születési neve:
Farkas Irén, személyi száma: 1-650306-2497, adóazonosító jele: 8358582668, lakcíme: 2065 Mány, Deák
Ferenc utca 32.), mint vevő,
továbbiakban „vevő”
együttesen „felek” között mai napon az alábbi feltételekkel:
Preambulum:
Mány Község Önkormányzata döntött 2022.03.09. napján 57/2022 (III.9.) számú határozatával Mány
zártkert 3358 hrsz-ú és Mány zártkert 3359 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről mindösszesen 2.000.000.- Ft
értéken. Schütt József az Önkormányzat határozatában szereplő vételár értéket elfogadta. Mindezekre
figyelemmel felek jelen szerződésben rögzítik eladási és vételi szándékukat.
1. Eladó eladja, vevő pedig 1/1 arányban megvásárolja az eladó kizárólagos tulajdonát képező Mány zártkert
3358 hrsz-ú, 1086 m2 területű, 3.40 AK értékű, szőlő művelési ágú ingatlant.
Eladó eladja, vevő pedig 1/1 arányban megvásárolja az eladó kizárólagos tulajdonát képező Mány zártkert
3359 hrsz-ú, 514 m2 területű, 1.61 AK értékű, szőlő művelési ágú ingatlant.
2. Felek az 1. pontban körülírt ingatlanok vételárát minösszesen 2.000.000,- Ft-ban, azaz kétmillió forintban
határozzák meg (ingatlanonként 1.000.000.- Ft), mely összeget vevő jelen szerződés aláírásának napján
átutalással megfizet Mány Község Önkormányzata eladó 10402001-50526686-67801006 számú
bankszámlájára. Eladó az itt részletezett módon és számlaszámra történő teljesítést szerződésszerű, saját
kezeihez történő joghatályos teljesítésként ismeri el. Az utalás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az a
megadott bankszámlaszámon jóváírásra került. Eladó köteles a teljes vételár hiánytalan átvételét az ügyvéd
részére írásban jelezni a jóváírást követő 1 munkanapon belül.
Felek megállapítják, hogy a vételár az ingatlan értékével és állapotával arányos, felek a Polgári
Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdés alapján kizárják mind az eladó, mind a vevő feltűnő
értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.
3. Mány Község Önkormányzata eladó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Mány zártkert 3358 hrsz-ú és Mány zártkert 3359 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a
tulajdonjog adásvétel jogcímén 1/1 arányban Schütt József vevő javára az ingatlan- nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön, a saját tulajdonjogának törlése mellett. Felek kérik a Földhivatali Osztályt, hogy ezen
tulajdonváltozásokat szíveskedjék átvezetni az ingatlan- nyilvántartáson.
4. A Földhivatali Információs Rendszerből tárgyi ingatlanokról kiállított tulajdoni lapok tanúsága szerint az
ingatlanok tehermentesek és széljegyen sem szerepel bejegyzés. Felek nyilatkoznak, hogy a tulajdoni lapok
tartalmával tisztában vannak.
5. Eladó szavatosságot vállal az 1. pont szerinti ingatlanok per-, igény-, valamint tehermentességéért, szavatolja
azt is, hogy azokon nem áll fenn semmilyen más harmadik személynek olyan joga vagy követelése, ami a
vevő tulajdonszerzését, vagy birtokba lépését akadályozná, korlátozná vagy zavarná. Eladó nyilatkozik, hogy
az ingatlanok vonatkozásában nincs elővásárlásra jogosult.

__________________________
Mány Község Önkormányzata, eladó
képviseli: Ugron Zoltán polgármester
Szerkesztettem és ellenjegyzem: Mány, 2022…….. napján
Dr. Szabó Patrícia ügyvéd, KASZ 36068989

___________________________
Schütt József, vevő

1

Eladó nyilatkozik, hogy az ingatlanokat közüzemi költségtartozás, adóhátralék, adók módjára behajtandó
köztartozás nem terheli, továbbá nem áll fenn harmadik személynek olyan jogosultsága, melyből a birtokba
adást megelőző időszakból származóan vevőnek bármely jogcímen fizetési kötelezettsége keletkeznék.
6. Eladó az ingatlanokat a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül vevő birtokába átadja. Vevő a
birtokba lépés időpontjától viseli az ingatlanok terheit és szedi hasznait. Felek rögzítik, hogy az ingatlanokon
közüzemek nem találhatóak. Felek rögzítik, hogy az ingatlanok nincsenek körbe kerítve, eladó az ingatlanok
birtokhatárait vevővel egyezteti.
7. Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy vevő cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötésiés beszámítási képessége korlátozva nincs, az eladó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv.”) 41. § (1) bekezdése szerint jogi személy, mely rendelkezik
minden olyan jogosultsággal, amely jelen adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges,
elidegenítési joga nem korlátozott. Az eladó képviseletében – vagyoni ügyekben – a képviseletét ellátó
polgármester jogosult eljárni. Felek megállapítják, hogy az adásvételi szerződés aláírásához Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a jóváhagyása szükséges, a jóváhagyó képviselő-testületi határozat
a ……………….. számú önkormányzati határozat.
8. Vevő a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban:
Földforgalmi tv.) ide vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve kijelenti, hogy tulajdonszerzése nem ütközik
szerzési akadályba vagy korlátozásba. Vevő egyúttal arról is nyilatkozik, hogy ezen szerződéssel a
tulajdonába kerülő és a tulajdonában és használatában lévő földterület térmértéke nem haladja meg az 1
hektárt. Vevő kijelenti, hogy részarány-tulajdonnal nem rendelkezik.
9. A Földforgalmi tv. 13. §-14. § rendelkezéseit figyelembe véve vevő nyilatkozik, vállalja, hogy esetlegesen
fennálló földhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg, a föld használatát másnak nem engedi
át, azt maga használja és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségnek. Vállalja, hogy a földet a
tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja ugyanezen jogszabályban
meghatározott esetek kivételével. Vevő nyilatkozik arról is, hogy nincs a földhasználatért járó
ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és
fennálló díj vagy egyéb tartozása. Vevő kijelenti, hogy vele szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem
állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött. Vevők kijelenti,
hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának nem tagja és földművesnek nem minősül.
10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződéshez a Földforgalmi tv. 36 § (1) bekezdés b) pontja alapján nem kell a
mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása, mivel az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld
elidegenítéséhez nem kell hatósági jóváhagyás. A Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdés c) pont szerint azonban
kifüggesztéssel közölni kell az elővásárlásra jogosultakkal, „ha az adásvételi szerződés nem tartozik a
mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, az adásvételi szerződést a
tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni.” A jegyző hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a
törvényen vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Amennyiben vevőt megelőzően az
elővásárlásra jogosult vételi ajánlatot tesz, abban az esetben vevő az adásvétel tárgyának tulajdonjogát nem
szerzi meg. Ha az elővásárlásra jogosult vételi ajánlatot tesz, úgy a vevő által már eladónak kifizetett
vételárat az elővásárlásra jogosult a vevőnek köteles közvetlenül kiegyenlíteni, mivel eladó ezen jogát
engedményezte vevőre. Amennyiben elővásárlásra jogosult nem jelentkezik, vevő tulajdonjogának
bejegyzésre iránt az ügyvéd intézkedik.
11. E szerződés megkötésével felmerülő költséget vevő viseli. Jelen szerződést kifüggesztést követően 3 eredeti
példányban kérelemmel és NAV B400 adatlappal együtt be kell nyújtani az illetékes Földhivatali Osztályhoz.

__________________________
Mány Község Önkormányzata, eladó
képviseli: Ugron Zoltán polgármester
Szerkesztettem és ellenjegyzem: Mány, 2022…….. napján
Dr. Szabó Patrícia ügyvéd, KASZ 36068989

___________________________
Schütt József, vevő
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12. Szerződő felek megbízzák és meghatalmazzák a jelen okirat elkészítésével és ellenjegyzésével dr. Szabó
Patrícia ügyvédet (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 71.). Felek meghatalmazzák az eljáró, okiratszerkesztő
és ellenjegyző dr. Szabó Patrícia ügyvédet azzal, hogy a jelen szerződést és a NAV B400 adatlapot az
illetékes Földhivatali Osztályhoz benyújtsa, a teljes vételár megfizetéséről szóló értesítés vagy igazolás
kézhezvételét követő 3 munkanapon belül, és a földhivatali eljárásban helyettük és nevükben őket teljes
jogkörrel e szerződéssel kapcsolatban képviselje. Az ügyvéd a megbízást és meghatalmazást elfogadja.
13. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a szerződés mindkét fél általi teljesüléséig őket a közöttük
létrejött jelen jogügylet tekintetében együttműködési kötelezettség terheli.
14. Az okiratszerkesztő ügyvéd felhívta a szerződő felek figyelmét, hogy a szerződés alapján őket terhelő illeték-,
illetve adókötelezettség tárgyában konzultáljanak adószakértővel, mivel az eljáró ügyvéd megbízása adójogi
kérdésekben történő tanácsadásra és tájékoztatásra nem terjedt ki.
15. Vevő hivatkozással az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 26. § (1) bekezdés k) pontjára
(illetékmentes „a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra megvásárolt ingatlan vételárából történő
ingatlanvásárlás…”) nyilatkozik, hogy Mány 039/7 hrsz-ú ingatlanát a Magyar Állam közérdekű célra
(Esztergom megközelítése, M100 autóút -102. sz. út- Esztergom - M1 közötti szakasz fejlesztése)
megvásárolta, mely összegből vevő jelen ingatlant vásárolja, ezért kéri vevő a T. Adóhatóságot az
illetékmentesség biztosítására.
16. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló a 2017.
évi LIII. törvény (Pmt.) alapján azonosítási kötelezettség terheli a felek adatai vonatkozásában. Felek
kijelentik, hogy tudomásul vették és hozzájárulnak az ügyvéd adatkezeléséhez. A Felek adatai a Pmt.
rendelkezései alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, felek adatszolgáltatása alapján, felek a jelen
szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a szerződés aláírása során saját
nevükben, ill. törvényes képviselőként járnak el. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses
kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben
járnak el az ügylet során, a tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől
számított 5 (öt) napon belül kötelesek eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Az ellenjegyző ügyvéd a szerződő
feleknek az ügyfél-azonosítás során rögzített adatait bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az adásvételi
szerződésben adott megbízás teljesítéséhez használja fel, azokról felvilágosítást kizárólag az adásvételi
szerződés teljesítése érdekében, illetve a Pmt. törvényben meghatározott esetekben az ott megjelölt
szerveknek ad. Felek nyilatkoznak, hogy az ügyvéd tájékoztatást nyújtott az Üttv.45/A.§ alapján a 2010. évi
CXXVI. törvény 20/P. §-a szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről. Felek
nyilatkoznak, hogy a szerződés az ügyleti akaratuknak megfelel és annak tartalma ellen kifogást nem
emelnek. Jelen adásvételi szerződést a felek tényvázlatnak is tekintik.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. és a Földforgalmi tv. vonatkozó
rendelkezései az irányadók. Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá.
Mány, 2022…….

__________________________
Mány Község Önkormányzata
eladó
képviseli: Ugron Zoltán polgármester

___________________________
Schütt József
vevő

Szerkesztettem és ellenjegyzem Mány, 2022……….. napján:
Dr. Szabó Patrícia ügyvéd,
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 71.
KASZ 36068989
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A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései, Mány

Dátum
2022.03.02

Döntés tárgya

Összeg (Ft)

Rendkívüli települési támogatás

100.000

Határozat száma

Tárgy

Felelős

132/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

133/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

134/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

135/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

136/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

137/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

138/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

139/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

140/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

141/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

142/2022.(IV.08.)

átmeneti

elnök

143/2022.(IV.08.)

lakásfennt.

elnök

Határidő

Összeg / Mennyiség

15.000
20.000
20.000
20.000
15.000
25.000
15.000
20.000
15.000
15.000
15.000
6x6.048

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Határozat száma

Tárgy

261/2021. (IX.29.)
274/2021. (X.27.)
290/2021. (XI.24.)

Mány települési környezetvédelmi programjáról
a településkép védelméről szóló rendelet módosításának előkészítéséről
ATM Mányon való telepítéséről
Sárközi Csaba övezeti besorolás módosítási kérelméről való döntés
elnapolásáról
Vencel Gábor Mány zártkert 3082 hrsz.-ú és 3089 hrsz.-ú ingatlanokkal
kapcsolatos kérelméről
településrendezési szerződés megszüntetéséről
Mány, belterület 1586 hrsz.-ú ingatlan visszacsatolása külterületbe

291/2021. (XI.24.)
292/2021. (XI.24.)
312/2021. (XII.15.)
313/2021. (XII.15.)

Felelős

Határidő

polgármester 2022.12.31
polgármester 2021.12.31
polgármester 2021.12.31
polgármester 2022.03.31

Határozat végrehajtása
Végrehajtás ügyintézője
folyamatban
Ugron Zoltán
folyamatban
dr. Izsó Márta
egyeztetés a szolgáltatóval
Ugron Zoltán
az érintett területek tulajdonosával egyeztessen
Ugron Zoltán
az övezeti átsorolásokról

polgármester 2021.12.31

egyeztetés a vevővel

Ugron Zoltán

polgármester 2022.01.31
polgármester 2022.01.31

folyamatban
folyamatban

Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

2022. év
Határozat száma
1/2022. (I.5.)
2/2022. (I.5.)
3/2022. (I.5.)

Tárgy

Határozat végrehajtása

Felelős
polgármester

Határidő
azonnal

polgármester
polgármester

azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
beszerzés folyamatban
intézkedést nem igényel

Végrehajtás ügyintézője
Ugron Zoltán

polgármester

azonnal

közbeszerzési eljárás folyamatban van

Ugron Zoltán

polgármester

azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

polgármester
jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

jegyző
polgármester
jegyző
jegyző
polgármester

folyamatos
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
munkaügyi ügyintézőnek átadva
munkaügyi ügyintézőnek átadva
intézkedést nem igényel

Hopka Rita
Ugron Zoltán

Hopka Rita

5/2022. (I.26.)
6/2022. (I.26.)

a 2022. január 5-i nyílt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről
a „Kommunális eszköz beszerzése - 2021” tárgyú pályázat önrészéről
a 2022. január 5-i zárt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárás 2. részére vonatkozóan ajánlat érvénytelenné
nyilvánításáról
a 2022. január 26-i nyílt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről
polgármesteri beszámoló elfogadásáról

7/2022. (I.26.)

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

8/2022. (I.26.)
9/2022. (I.26.)
10/2022. (I.26.)
11/2022. (I.26.)
12/2022. (I.26.)

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
a Polgármester kizárásáról az őt érintő döntésből
a polgármester 2022. évi tiszteletdíjának meghatározásáról
a polgármester 2022. évi költségtérítésének meghatározásáról
az alpolgármester kizárásáról az őt érintő döntésből

13/2022. (I.26.)

a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról

jegyző

folyamatos

munkaügyi ügyintézőnek átadva

14/2022. (I.26.)

a társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének meghatározásáról

jegyző

folyamatos

munkaügyi ügyintézőnek átadva

Hopka Rita

15/2022. (I.26.)
16/2022. (I.26.)
17/2022. (I.26.)
18/2022. (I.26.)
19/2022. (I.26.)
20/2022. (I.26.)
21/2022. (I.26.)
22/2022. (I.26.)
23/2022. (I.26.)
24/2022. (I.26.)
25/2022. (I.26.)
26/2022. (I.26.)
27/2022. (I.26.)

polgármester
jegyző
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

azonnal
2022.02.15
azonnal
azonnal
2023.01.01
2022.08.31
2022.12.31
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
munkaügyi ügyintézőnek átadva
intézkedést nem igényel
munkaügyi ügyintézőnek átadva
ügyfelek tájékoztatása
pályázat benyújtása folyamatban
ügyfél tájékoztatása
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita
dr. Izsó Márta
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

polgármester

2022.01.31

fellebbezésről az ügyfél tájékoztatása

dr. Izsó Márta

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Hopka Rita

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Hopka Rita

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Hopka Rita

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Hopka Rita

33/2022. (II.16.)
34/2022. (II.16.)

a Polgármester kizárásáról az őt érintő döntésből
a polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának megállapításáról
a Polgármester kizárásáról az őt érintő döntésből
a polgármester 2022. évi szabadságának kiadásáról
a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
a szociális célú tüzelőanyag pályázaton történő indulásról
a Faludi Zoltán Ferencné 585 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2022. január 26-i zárt képviselő-testületi ülés napirendjéről
Szabó Ferencné házszámmódosításról szóló határozat elleni fellebbezésének
elbírálásáról
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásra 1. részére vonatkozóan a New Generation Kft. ajánlata
érvénytelenné nyilvánításáról
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásra 1. részére vonatkozóan a Pelaproject Kft. ajánlata
érvénytelenné nyilvánításáról
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásra 2. részére vonatkozóan a New Generation Kft. ajánlata
érvénytelenné nyilvánításáról
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásra 2. részére vonatkozóan a Pelaproject Kft. ajánlata
érvénytelenné nyilvánításáról
a 2022. február 16-i nyílt, rendes képviselő-testületi ülés napirendjéről
polgármesteri beszámoló elfogadásáról

polgármester

azonnal

Ugron Zoltán

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

35/2022. (II.16.)

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

36/2022. (II.16.)

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. II. félévi támogatásának
elszámolásáról
a Mányi Polgárőrség 2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője vezetői pótlék
emeléséről
a 290/2021. (XI.24.) határozat visszavonásáról
a Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület 2021. évi elszámolásáról
a Mányi Lótenyésztők Lovassport, Lovasturisztikai és Lovas Hagyományőrző
Egyesület 2021. évi elszámolásáról
a Mányi Közösségért Egyesület 2021. évi elszámolásáról
a Mányi Svábok Egyesülete 2021. évi elszámolásáról
a Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület 2021. évi elszámolásáról
a „Tehetség” Alapítvány a Gyermekekért 2021. évi elszámolásáról
a bevételekről, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, a költségvetési évet követő három
évre várható összegéről

jegyző

folyamatos

Hopka Rita

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel
a nemzetiségi önkormányzat elnökének
tájékoztatása
a Polgárőrség elnökének tájékoztatása
munkaügyi ügyintéző tájékoztatása, kinevezés
módosítás elkészítése

polgármester
polgármester

azonnal
2022.04.30

a szolgáltató tájékoztatása a döntésről
a civil szervezet tájékoztatása

Hopka Rita
Hopka Rita, Bástyné Balog
Andrea
Ugron Zoltán
Hopka Rita

polgármester

2022.04.30

a civil szervezet tájékoztatása

Hopka Rita

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

2022.04.30
2022.04.30
2022.04.30
2022.04.30

a civil szervezet tájékoztatása
a civil szervezet tájékoztatása
a civil szervezet tájékoztatása
a civil szervezet tájékoztatása

Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita

polgármester

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

polgármester

azonnal

polgármester

azonnal

polgármester

2022.12.31

az éves közbeszerzési terv publikálása

Hopka Rita

polgármester
polgármester

azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

polgármester

azonnal

fellebbezésről az ügyfél tájékoztatása

dr. Izsó Márta

polgármester
polgármester

azonnal
azonnal

polgármester

2022.04.26

polgármester

Hopka Rita
Ugron Zoltán
Hopka Rita, Moldovánné
Velenczei Petra
dr. Izsó Márta

4/2022. (I.5.)

28/2022. (I.26.)
29/2022. (I.26.)

30/2022. (I.26.)

31/2022. (I.26.)

32/2022. (I.26.)

37/2022. (II.16.)
38/2022. (II.16.)
39/2022. (II.16.)
40/2022. (II.16.)
41/2022. (II.16.)
42/2022. (II.16.)
43/2022. (II.16.)
44/2022. (II.16.)
45/2022. (II.16.)
46/2022. (II.16.)
47/2022. (II.16.)
48/2022. (II.16.)

a helyi civil szervezetek támogatására irányuló 2022. évi pályázat kiírásáról

pályázati kiírás közzététele, civil szervezetek
tájékoztatása
a megbízott ügyvédnek a határozat kivonat
átadása

Ugron Zoltán
Ugron Zoltán

Ugron Zoltán

Hopka Rita
Hopka Rita
Ugron Zoltán

Hopka Rita
Ugron Zoltán

Ugron Zoltán

Hopka Rita

Ugron Zoltán

57/2022. (III.9.)

a Mány külterület 028/2/F/2 hrsz.-ú és 028/2/F/3. hrsz.-ú ingatlanok
társasház megszűnéséhez történő hozzájárulásról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi közbeszerzési
tervéről
a 2021-ben végzett munkáról szóló képviselői beszámoló elfogadásáról
a 2022. február 16-i zárt képviselő-testületi ülés napirendjéről
Komon Ferenc házszámmódosításról szóló határozat elleni fellebbezése
elbírálásáról
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
a 2022. március 9-i nyílt, rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről
a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022-2023. nevelési évre vonatkozó
óvodai beíratási hirdetményének jóváhagyásáról
Schütt József 3358 és 3359 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérelméről

2022.12.31

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel
intézményvezető értesítése megtörtént, honlapra
feltöltésre került
kérelmező tájékoztatása

58/2022. (III.9.)

Rácz Julianna és Paizs Pál 3484 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről

polgármester

2022.12.31

kérelmezők tájékoztatása

dr. Izsó Márta

59/2022. (III.9.)
60/2022. (III.9.)
61/2022. (III.9.)

Balogh András 934 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről
Lévai Tiborné 492 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelméről
a Szavazatszámláló bizottságok tagjairól
az „Önkormányzati épületek energetikai felújítása Mány Községben” tárgyú
közbeszerzési eljárásról

polgármester
polgármester
jegyző

2022.12.31
azonnal
2022.03.14

kérelmező tájékoztatása
kérelmező tájékoztatása
honlapon megjelenítés

dr. Izsó Márta
dr. Izsó Márta
Hopka Rita

polgármester

azonnal

közbeszerzési szakjogásznak továbbítva

Stári Szabina

49/2022. (II.16.)
50/2022. (II.16.)
51/2022. (II.16.)
52/2022. (II.16.)
53/2022. (II.16.)
54/2022. (II.16.)
55/2022. (III.9.)
56/2022. (III.9.)

62/2022. (III.9.)

dr. Izsó Márta

polgármester

azonnal
azonnal

intézkedést nem igényel
intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

polgármester

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

a testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződések (közérdekű célra)
jóváhagyásáról

jegyző

folyamatos

intézkedést nem igényel

Hopka Rita

polgármester

azonnal

szerződések aláírása

Ugron Zoltán

a civil szervezet tájékoztatása a támogatásról
a civil szervezet tájékoztatása a támogatásról

Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita
Hopka Rita
Ugron Zoltán

63/2022. (IV.6.)
64/2022. (IV.6.)

a 2022. április 6-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendjéről
polgármesteri beszámoló elfogadásáról

65/2022. (IV.6.)
66/2022. (IV.6.)
67/2022. (IV.6.)

Ugron Zoltán

68/2022. (IV.6.)

a helyi civil szervezetek támogatásáról, „Tehetség” Alapítvány a Gyermekekért polgármester

2022.04.30

69/2022. (IV.6.)

a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Közösségért Egyesület

polgármester

2022.04.30

70/2022. (IV.6.)

a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület

polgármester

2022.04.30

71/2022. (IV.6.)
72/2022. (IV.6.)

polgármester

2022.04.30

polgármester

azonnal

a civil szervezet tájékoztatása a támogatásról
a civil szervezet tájékoztatása a támogatásról
szerződés aláírása

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

76/2022. (IV.6.)

a helyi civil szervezetek támogatásáról, Mányi Svábok Egyesülete
a Mány belterület 151/C hrsz.-ú ingatlan adásvételi szerződéséről
Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötendő együttműködési
megállapodás elfogadásának elutasításáról
Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesülettel kötendő együttműködési
megállapodással kapcsolatos további egyeztetésről
a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz elszállítására irányuló
közszolgáltatói tevékenységről szóló 2021. évi költségelszámolásról
a Mányi Községi Művelődési Ház éves munkatervének elfogadásáról

77/2022. (IV.6.)

Mány külterület 074/23 hrsz.-ú ingatlan megnevezéséről

73/2022. (IV.6.)
74/2022. (IV.6.)
75/2022. (IV.6.)

polgármester

2022.04.30

egyeztetés a Sportkörrel

Ugron Zoltán és dr. Izsó
Márta

polgármester

azonnal

intézkedést nem igényel

Ugron Zoltán

polgármester
polgármester
és jegyző

azonnal

intézményvezető tájékoztatása

Ugron Zoltán

2022.12.31

a határozat Földhivatalba történő eljuttatása

dr. Izsó Márta

