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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. 

§ (2a) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési 

önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat 

által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól 

függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal 

székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási 

területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 120. § -a 

értelmében a helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami 

szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást 

egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval 

kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. 

A fenti rendelkezéseket figyelembe véve a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 

illetékességi területéhez tartozó 9 települési önkormányzat a Bázakerettye Község 

Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (8887 Bázakerettye, Fő út 4.) útján 

látja el a települési önkormányzatok által kötelezően biztosítandó szociális alapszolgálatások 

közül az Sztv. 57. §- a szerinti családsegítést, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások közül a Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást. A 

Szolgálat 2021. évtől határozatlan idejű/állandó működési engedéllyel rendelkezik. 

 A Sztv. 121. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ellátást biztosító szervezetet évente legalább 

egyszer beszámolási kötelezettség terheli a települési önkormányzatok felé.  A legutolsó 

beszámoló elfogadása 1 évvel ezelőtt 2022. januárjában volt, így annak elfogadása idén is 

szükséges. 

Bázakerettyei Család- és Gyermekjóléti Szolgálata a 2022. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elkészítette, amelyet elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek. 

Tekintettel arra, hogy a legutóbbi beszámoló egy évvel ezelőtt került elfogadásra, az új 

beszámoló elfogadása 2023. január 31. napjáig szükséges. 



 

Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladat- 

és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján a 

helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot; 

határozatot hoz.  

 

Bázakerettye, 2023. január 23. 

 

 

        Csatlós Csilla s.k.  

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

………………………….. Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bázakerettye Község 

Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2022. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót az előterjesztés szerinti formában elfogadja. 

 

Indokolás 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § 

(2a) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési 

önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat 

által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól 

függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal 

székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási 

területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. § (1) bekezdés 

i) pontja alapján az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási 

kötelezettség terheli a települési önkormányzatok felé.  A legutolsó beszámoló elfogadása 1 

évvel ezelőtt 2022. januárjában volt, így annak elfogadása idén is szükséges. 

 

Felelős: polgármester 

 Határidő:  azonnal 
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Bázakerettye Közös Önkormányzata 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

2022. évi beszámolója 
 
 

 
Bázakerettye Község Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve, önálló feladatellátás 

keretében működteti 2016.jan.1-től a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. 

A gyermekvédelmi törvény rendszerében a települési önkormányzat a településen élő gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzését a gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő, speciális, személyes szolgáltatás, amely 
a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
 
Szolgálatunk 2022 évben januártól- szeptemberig 2 fővel, 9 településen látta el feladatait. 
Körzetünkhöz tartozó települések: Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lispeszentadorján, Maróc, 
Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Muraszemenye, Szentmargitfalva. 
Horváth Miklósné családsegítő 2023. évben nyugdíjba vonul.  
A közalkalmazottakat megillető nyugdíj előtti munkából való felmentés miatt 2022. szeptember 7. 
napjától újabb családsegítő állt munkába, Csipkereki Balogh Linda személyében, aki október 
hónaptól átvette a családsegítő munkát a bázakerettyei területen. 
 

Fogadóóra: 
 
Minden településen van fogadóóra, kisebb településeken hetente egyszer, nagyobb településen 
hetente kétszer. Telefonon folyamatosan elérhetőek a családsegítők. 
 

Település Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Bázakerettye 
Önkormányzati Hivatal 

8-12  14-16   

Lispeszentadorján 
Faluház 

 13-16  13-16  

Kiscsehi Kultúrház  9.30-12    

Maróc Kultúrház     9.30-12 

Lasztonya Kultúrház   8-11   

Csörnyeföld 
Polgármesteri Hivatal 

13-16 8.30-12  9-12  

Muraszemenye 
Polgármesteri Hivatal 

  8.30-12  8-10 

Kerkaszentkirály 
Polgármesteri Hivatal 

  12.30-
15.30 

  

Szentmargitfalva 
Polgármesteri Hivatal 

   13-15  

 
 
 



A családsegítő - és gyermekjóléti szolgálat, szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 
I. Szolgáltatás és szervezési feladatok: 
 
1. Tájékoztatás 
2. Tanácsadás 
3. Hivatalos ügyek intézése 
4. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása 
5. Szabadidő szervezés 
 
II. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a Bázakerettyei Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat észlelő-és jelzőrendszert működtet, amely feltárja a veszélyeztető okokat. 
Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak kéthavonta, illetve szükség szerint esetmegbeszéléseket, évi hat 
alkalommal munkaközi megbeszélés tartottunk. 
 

A Szolgálat 2021 évtől kezdődően a Magyar Államkincstár által működtetett Gyermekeink 
védelmében elnevezésű informatikai rendszerben (a továbbiakban: GYVR) dolgozik. 
A GYVR rendszerben az alábbi tevékenységeket kell rögzítenünk: 

 törzsadatkezelés 

 az új alapellátásba kerülő gyermek rögzítése, 

 szülő rögzítése 

 testvérek rögzítése 

 jelzések kezelése, 

 megállapodások kezelése, 

 környezettanulmány készítése, 

 cselekvési terv készítése, 

 javaslattétel hatósági intézkedésre, kezdeményezés. 
 

Továbbképzés: 
A munkavégzés és szakmai előmenetel érdekében konferenciákon, rendezvényeken, szakmai 
napokon, koordinációs értekezleteken vettünk részt. 
 

Munkánkról: 
 
Az Ukrán háború, a járványügyi helyzet, a magas infláció, a családok megélhetésének rohamatos 
romlása, a társas kapcsolatok beszűkülése a szokottnál is nehezebb élethelyzeteket, kríziseket 
eredményezett a gondozott családok életében.  A jelzőrendszeri tagok egyre szélesebb körben tudtak 
segítséget nyújtani, tanácsot adni az arra rászorulóknak. 
 
A szolgálat fogadja a jelzéseket, kezdeményez, szervez és összehangolja a gyermekvédelemben 
dolgozók munkáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapellátás keretein belül gondozott gyermekek számának alakulása: 



 
 

 
Az alapellátásba vétel okai lehetnek: következetlen nevelés, közömbösség, elhanyagolás, 
iskolakerülés. 
Ebben az esetben is magatartási szabályokat, betartandó feladatokat írtunk elő, folyamatosan 
látogattuk a családokat, gondoztuk a családokat. ( A kötelező havi 3 alkalommal és igény szerint) 
 

Védelembe vétel keretein belül gondozott gyermekek számának alakulása: 
 
 

 
 
Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 
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segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhivatal a gyermeket 
védelembe veszi a szolgálat javaslata alapján. 
 
2022-ban az ellátási területen 22 védelembe vett gyermeket és családját gondoztunk. 
 
A fenntartott védelembevételek felülvizsgálata folyamatos volt. (féléves, éves felülvizsgálat) 
A védelembe vétel során, az egyéni gondozási - nevelési terv keretén belül magatartási szabályok, 
feladatok lettek előírva mind a szülő, mind a gyermek/ek számára, figyelmeztettük a szülőt, a 
gyermeket helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítottuk annak 
megszüntetésére. 
 

Nevelésbe vétel 
 
A gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, 
és a veszélyeztetettség az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint védelembe 
vétellel nem lehet megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő 
gondozása a családján belül nem biztosítható. 
Lispeszentadorjánban 7 fő nevelésbe vett gyerek családját gondoztuk. 
Szentmargitfalván 2 fő nevelésbe vett gyermek volt a tavalyi évben. 
 
2021-ban az ellátási területen 9 nevelésbe vett gyermeket és családját gondoztunk.  
 
 

 
Nevelésbe vett gyermekek szüleit folyamatosan gondoztuk, hiszen az a cél hogy a gyermek minél előbb 
visszakerüljön a vér szerinti családjába. 
Lispeszentadorjánban 1 családnak havi 2 alkalommal biztosítottunk helyet és felügyelt kapcsolattartást 
az anya anyagi nehézségei miatt. Az anya később ezt a kapcsolattartási lehetőséget is elutasította, 
gyermekéről lemondott, a gyermek örökbeadhatóvá vált. 
 
2022. évben több gondozatlan terhességgel, illetve kiskorú várandóságával is foglalkoznunk kellett. 
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Környezettanulmány 
 
A szolgálat mindkét telephelyéhez köthetően külön felkérésre készítettünk környezettanulmány 
alapellátásban, védelembe vétel felülvizsgálatánál, nevelésbe vétel esetén.  
A gyámhivatal (gyermektartásdíj megállapításához, családba fogadáshoz, családba fogadás 
felülvizsgálatához, gyámi számadáshoz, gondnokság felülvizsgálatához), kérte a segítségünket. 
A TEGYESZ nevelésben vett gyermekek kapcsolattartásához. 
  
Sajnos a szolgálatnak sok esetben kellett rendőri segítséget kérnie az elmúlt évben is (esetkonferencia 
biztosítása, önkormányzati lakásban jogtalanul tartózkodó személy eltávolítása, mulatozás, 
hangoskodás, valamint családon belüli bántalmazás, önkormányzati tulajdon rongálása miatt. 
Megállapíthattuk, hogy nagymértékben megszaporodtak az erőszakos megnyilvánulások. 
 
Összeségében a családsegítők a jelzőrendszer tagjaitól 30 jelzést fogadtak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esetkonferencia, esetmegbeszélések  
 

Esetkonferenciák száma esetmegbeszélések száma 

Bázakerettye, Lispeszentadorján, 
Kiscsehi, Maróc, Lasztonya 

28 Bázakerettye, Lispeszentadorján, 
Kiscsehi, Maróc, Lasztonya 

13 

Csörnyeföld, Muraszemenye, 
Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva 

7 Csörnyeföld, Muraszemenye, 
Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva 

21 
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Szünidei étkeztetés 
 
A településeken a gyermekek napközbeni ellátása biztosított, az óvoda és általános iskola teljesíti a 
törvényben meghatározott feladatokat. A szünidei étkeztetést az önkormányzatok biztosítják. 
A szünidei gyermekétkezésben az igények felmérése és a nyilatkozatok kitöltésében nyújtottunk 
segítséget. 

 Tavaszi szünet Nyári szünet Téli szünet 

Bázakerettye 3 fő 0 fő 0 fő 

Lispeszentadorján 3 fő 3 fő 10 fő 

Kiscsehi 0 fő 0 fő 0 fő 

Maróc 0 fő 0 fő 0 fő 

Lasztonya 0 fő 0 fő 0 fő 

Csörnyeföld  11 fő  

Muraszemenye  1 fő  

Kerkaszentkirály  0 fő  

Szentmargitfalva  0 fő  

 

Gondozott családok számának alakulása 
 

 Bázakerettye, 
Lispeszentadorján, Kiscsehi, 
Maróc, Lasztonya 

Csörnyeföld, Muraszemenye, 
Kerkaszentkirály, 
Szentmargitfalva 

Gondozott családok száma 18 8 család 
   

 
 
 
 
 

Bázakerettye, 
Lispeszentadorján, 

Kiscsehi, Maróc, 
Lasztonya; 18; 69%

Csörnyeföld, 
Muraszemenye, 

Kerkaszentkirály, 
Szentmargitfalva; 8; 

31%

GONDOZOTT CSALÁDOK SZÁMA



Gyermekvédelmi támogatásra jogosultak 2022-ben 
 

Bázakerettye 3 fő ebből hátrányos helyzetű: 3fő 

Lispeszentadorján 19 fő ebből hátrányos helyzetű: 19 fő 

Kiscsehi 0 fő ebből hátrányos helyzetű: 0 fő 

Lasztonya  1 fő ebből hátrányos helyzetű: 1 fő 

Maróc 0 ebből hátrányos helyzetű: 0 fő 

Csörnyeföld 26 fő ebből hátrányos helyzetű: 22 fő 

Muraszemenye 12 fő ebből hátrányos helyzetű: 10 fő 

Szentmargitfalva 5 fő ebből hátrányos helyzetű: 3 fő 

Kerkaszentkirály 0 ebből hátrányos helyzetű: 0 

 
A családsegítés, mint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási forma a mind a 
kilenc településen biztosított. 
Általában a következő családgondozási esetekben nyújtottunk segítséget 

 tanácsadás 

 információkérés 

 nyomtatvány kitöltésében segítség 

 ügyintézés  
 

2022. évben egyszeri ügyintézésben a következő esetszámok voltak az 9 településen: 
 

 esetszám 

Bázakerettye 8 

Lispeszentadorján 31 

Kiscsehi 0 

Maróc 9 

Lasztonya 3 

Csörnyeföld 21 

Muraszemenye 10 

Szentmargitfalva 4 

Kerkaszentkirály  2 

Az esetszámok a segítő beszélgetéseket, tanácsadásokat nem tartalmazzák, csak a konkrét 
ügyintézéseket. 
 

Karitatív tevékenység 
 
A rászoruló családoknak folyamatosan gyűjtöttünk ruhákat, használt bútorokat, játékokat és osztottuk 
szét. 
Az idei évben is 4 alkalommal tartottunk Lispeszentadorjánban ruhabörzét. (Raktározási lehetőségünk 
ott volt). A társközségekbe személyre szabottan készítettünk csomagokat, mindig a valós igény szerint. 
A csörnyeföldi területen is folyamatos volt a ruhaosztás. 
 
 
 

 Rendszeres élelmiszercsomag támogatásban havonta részesülők: 
 

Bázakerettyei 
terület 

alkalom fő csomag Csörnyeföldi 
terület 

alkalom fő csomag 



RSZTOP-1.1.1-16-
2016-00002 
azonosító számú 
projekt keretében 
0-3 éves korosztály: 

13 5 65 RSZTOP-1.1.1-16-
2016-00002 
azonosító számú 
projekt keretében 
0-3 éves 
korosztály: 

13 11 143 

Az RSZTOP-4.1.1-
16-2017-00001 
kódszámú, 
„Élelmiszersegély 
biztosítása 
szociálisan 
rászoruló 
megváltozott 
munkaképességű, 
valamint rendkívül 
alacsony jövedelmű 
időskorú személyek 
számára” című 
kiemelt projekt 
keretében 

2 11 22 Az RSZTOP-4.1.1-
16-2017-00001 
kódszámú, 
„Élelmiszersegély 
biztosítása 
szociálisan 
rászoruló 
megváltozott 
munkaképességű, 
valamint rendkívül 
alacsony 
jövedelmű 
időskorú személyek 
számára” című 
kiemelt projekt 
keretében 

2 12 24 

 
Nyári gyermekélelmezés mellé járó élelmiszercsomagot kapott: 
 

RSZTOP-1.1.1-16-
2016-00002 
azonosító számú 
projekt 6-14 éves 
korosztály: 

1 10 10 RSZTOP-1.1.1-16-
2016-00002 
azonosító számú 
projekt 6-14 éves 
korosztály: 

1 23 23 

 
Karácsony tájékán „Cipős doboz” ajándékosztásra került sor a Metodista egyház jóvoltából. 
Csörnyeföldi terület: 7 doboz 
Bázakerettyei terület: 39 doboz+ Bázakerettyei Óvoda: 14 doboz 
 

Kapcsolattartás 
 
Rendszeres kapcsolatot tartunk mindkét iskolával, óvodával, rendezvényeikre folyamatos meghívást 
kapunk, melyen igyekszünk részt venni. 
 
Letenye Család - és Gyermekjóléti Központ pszichológus szakembert alkalmaz.  Heti rendszerességgel 
Letenyén van fogadóórája. Szükség szerint, a családsegítőn keresztül lehet időpontot egyeztetni. A 
pszichológus foglalkoztatása nagy segítséget jelent a munkánkhoz, valamint a családoknak is nagy 
segítség, mivel az ellátási forma ingyenes.  
A 2022-as évben is igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a településeken a 
gyermekvédelem minden szinten megfelelően működjön.  A környékbeli szakemberekkel, 
intézményekkel kapcsolatunk jó. A háborús veszélyhelyzet miatti szankciók, az infláció, a pénz romlása 
még nagyobb problémákat okoz a családok életéből. A korlátozások kihatnak a gyermekekre és a 
felnőttekre egyaránt. Kihívás elé állítja a családokat és a segítőket is. Különös figyelmet kell fordítani a 
téli tüzelő meglétére. 



Hangsúlyt helyeztünk a családok szerkezetének megőrzésére, az egészséges szocializációra és 
prevencióra. 
 
 
 
Bázakerettye, 2023. január 19. 
 
 

 
 Punakné Imre Mária                                                                         Horváth Miklósné 
       családsegítő                                                                                       családsegítő      

 
 
                                                    Csipkereki Balogh Linda 
    családsegítő 
 
 
 
 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Bázakerettye, Csörnyeföld, Kiscsehi, Kerkaszentkirály, Lasztonya, Lispeszentadorján, 

Maróc, Muraszemenye, Szentmargitfalva községi önkormányzatok  

2023. január 30-án tartandó együttes ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. évi tevékenységéről 

A napirend előterjesztője: Dr. Resch Karolina jegyző 

Az előterjesztést készítette: Dr. Resch Karolina jegyző 

Napirendi pont: 4. napirendi pont 

Döntéshozatal módja: Határozathozatal egyszerű többséggel, nyílt szavazással 

Melléklet: Beszámoló a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. évi tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 

polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

Az Mötv 41. § (2) bekezdése a közös önkormányzati hivatalt a képviselő-testület szerveként 

határozza meg. Az Mötv. 81. § (1) bekezdés és 81. § (3) f) pontja alapján a jegyző vezeti a 

közös önkormányzati hivatalt és évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 

tevékenységéről.  

 

Kérem fogadják el a jelen előterjesztéshez mellékelt beszámolót. 

 

Tekintettel arra, hogy a legutóbbi beszámoló egy évvel ezelőtt került elfogadásra, az új 

beszámoló elfogadása 2023. január 31. napjáig szükséges. 

Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladat- 

és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján a 

helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot; 

határozatot hoz.  

 

Bázakerettye 2023. január 23. 

 

      Dr. Resch Karolina 

        jegyző 
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Határozati javaslat 

………………….. Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bázakerettyei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót az előterjesztés 

szerinti formában elfogadja. 

 

Indokolás 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 

polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

Az Mötv 41. § (2) bekezdése a közös önkormányzati hivatalt a képviselő-testület szerveként 

határozza meg. Az Mötv. 81. § (1) bekezdés és 81. § (3) f) pontja alapján a jegyző vezeti a közös 

önkormányzati hivatalt és évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A 

legutolsó beszámoló elfogadása 1 évvel ezelőtt 2022-ben volt, így annak elfogadása idén is 

szükséges. 

 

Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 
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Beszámoló  
 

a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 

 2022. évi tevékenységéről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Dr. Resch Karolina jegyző 

Bázakerettye 2023. január 20. 
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Beszámoló a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 

 2022. évi tevékenységéről 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 

önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 

polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

 

Az Mötv 41. § (2) bekezdése a közös önkormányzati hivatalt a képviselő-testület szerveként 

határozza meg. Az Mötv. 81. § (1) bekezdés és 81. § (3) f) pontja alapján a jegyző vezeti a 

közös önkormányzati hivatalt és évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal 

tevékenységéről.  

 

Bázakerettye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály, Kiscsehi, Lasztonya, Lispeszentadorján Maróc, 

Muraszemenye és Szentmargitfalva Községek Önkormányzatai az önkormányzatok 

működésére, a polgármesterek, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2013. március 1. napja 

hatállyal a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) hoztak létre. 

 

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal a felsorolt kilenc település önkormányzata, 

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a települések által fenntartott 

két társulás (Bázakerettye Óvoda Intézményfenntartó Társulás; Muraszemenye, Csörnyeföld, 

Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek Köznevelési Intézményi Társulása) 

munkaszervezeteként funkcionál.  

 

A Hivatal feladatai alapvetően nem változtak az előző évekhez képest, hatáskörelvonás nem 

történt, azonban számos olyan jogszabály lépett hatályba az év során, amely érintette mind az 

önkormányzati, mind a hatósági tevékenységet, így különösen a veszélyhelyzettel, a 

szomszédos ukrán-orosz háborús eseményekkel és a kapcsolódó energiaválsággal kapcsolatos 

intézkedések. 

 

A polgármesteri hivatalok kétféle feladatot látnak el: 

1. önkormányzati (képviselő-testületi döntések előkészítése, végrehajtása, a polgármester, 

bizottság átruházott hatáskörében történő döntések előkészítése, végrehajtása, a jegyző 

átruházott hatáskörben történő döntéseinek előkészítése, végrehajtása, az önkormányzati 

törvény és azok végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban meghatározott feladatok 

ellátása), és 
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2. államigazgatási (a polgármester és a jegyző törvényben, kormányrendeltben meghatározott 

feladatainak ellátása). 

Az önkormányzati feladatok tekintetében a képviselő-testületnek a jogszabályoknak 

megfelelően döntési, ellenőrzési és utasítási jogosítványai vannak, de az államigazgatási 

feladatok ellátása tekintetében a képviselő-testület jogosítványokkal nem rendelkezik. 

 

A jogszabályi változásokat folyamatosan figyelve építettük be hivatali munkánkba. 

 

A Hivatal szervezeti felépítése, személyi és tárgyi feltételei 

 

Szervezeti felépítés, személyi feltételek: 

 

Az önkormányzatok szervezetrendszerük meghatározása során nagyfokú szabadságot 

élveznek. Az Mötv. 67. § (1) bekezdés f) pontja alapján a képviselő-testület határozza meg a 

hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét.  

 

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Bázakerettye településen, telephelye 

a Csörnyeföldi Kirendeltségen működik, mindkét hivatalban a jegyzőt és az aljegyzőt 

leszámítva 5-5 fő ügyintéző dolgozik.  

 

A Hivatal létszámának meghatározása - a mindenkori éves költségvetés által finanszírozott 

keretek között és a zavartalan feladatellátáshoz szükséges humánerőforrás- igény együttes 

figyelembevételével - a képviselő- testület joga és egyben kötelessége. A hivatal engedélyezett 

létszáma 2022. évben mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint 12 

fő. 

2022. éveben módosították az önkormányzatok a hivatal alapító okiratát és szervezeti és 

működési szabályzatát. 

 

A Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők: 

 

 Név Munkakör Munkavégzés 

helye 

1.  Dr. Resch Karolina  jegyző  Bázakerettye, 

Csörnyeföld 

2.  dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző Csörnyeföld 

3.  Bagladi Ágnes adóügyi- és igazgatási ügyintéző, 

anyakönyvvezető 

Bázakerettye 

4.  Gálné Kovács Anita pénzügyi ügyintéző Csörnyeföld 

5.  Gresa Hajnalka pénzügyi ügyintéző, anyakönyvvezető Csörnyeföld 

6.  Horváth Lászlóné adó- és pénzügyi, igazgatási  ügyintéző Csörnyeföld 

7.  Kiss Orsolya pénzügyi ügyintéző Bázakerettye 

8.  Tóthné Borsi Piroska igazgatási ügyintéző Bázakerettye 



4. napirendi pont 1. melléklet 

5 

 

9.  Majorné Pál Tünde igazgatási ügyintéző Csörnyeföld 

10.  Pataki Nelli  pénzügyi ügyintéző Bázakerettye 

11.  Peszleg Ágnes pénzügyi ügyintéző  Bázakerettye 

12.  Simonné Makár Szilvia pénzügyi ügyintéző Csörnyeföld 

13.  Hóbor-Sztrahia Krisztina hatósági ügyintéző tartósan távol 

 

A Hivatal személyi állományában 2022. évben a következő változások történtek: 

 

1. Németh Attila pénzügyi ügyintézőt a Bázakerettyei Hivatalban Peszleg Ágnes váltotta. 

2. Tukszárné Dudás Andrea GYES-ről visszatérve pályamódosítás miatt közös megegyezéssel 

távozott, így helyére a korábban őt tartósan helyettesítő Pataki Nelli került 2023. január 1. 

napjától határozatlan idejű kinevezéssel. 

 

Szervezeti ábra 

 

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Felépítése 

2023. január 1. napjától: 

 
 

Továbbképzések, szakmai továbbképzések: 

 

A szakmai továbbképzések a folyamatosan változó jogszabályi környezetben elengedhetetlenül 

szükségesek a magas színvonalú, hatékony munkavégzéshez. A kötelező szakmai képzések, 

Jegyző

Bázakerettyei Hivatal

1 fő adóügyi- és igazgatási 
ügyintéző,anyakönyvvezető

3 fő pénzügyi ügyintéző

1 fő igazgatási ügyintéző

Aljegyző

Csörnyeföldi 
Kirendeltség

1 fő pénzügyi ügyintéző, 
anyakönyvvezető

2 fő pénzügyi ügyintéző

1 fő igazgatási ügyintéző

1 fő adó- és pénzügyi, 
igazgatási  ügyintéző
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továbbképzések, a felmerülő feladatokhoz, jogszabályi változásokhoz igazodva, tervezetten 

zajlottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézetének 

közreműködésével és többnyire e-learning képzés keretében valósultak meg. A közszolgálati 

tisztviselők továbbképzési kötelezettségüket közszolgálati továbbképzési, valamint szakmai 

továbbképzéssel teljesíthették. A továbbképzési időszak 5 év, amely 2023. január 1-jével újra 

kezdődött.  

 

A 2022. évben a következő kötelező képzéseket teljesítették dolgozóink: 

 

Srsz. Képzés címe Fő 

1. A közigazgatási hatósági eljárás gyakorlata – Az ügyfél kérelmétől a 

döntésig 

2 fő 

2. A nemet mondás művészete – Mikor mondj nemet és hogyan?  1 fő 

3. Vigyázó szemetek az adatokra vessétek! – Adatvédelmi incidens megelőzése 

és kezelése a GDPR 

1 fő 

4. A GDPR-ból fakadó adatkezelői kötelezettségek (Az új általános európai 

adatvédelmi szabály) 

1 fő 

5. A munkahelyi adatkezelés jogszerűségének kérdései 1 fő 

6. Együtt. Működünk? – A konfliktusoktól mentes együttműködés titkai (e-

learning) 

1 fő 

7. A jó vezető ideája 1 fő 

8. Bemutatkozik az EESZT – az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 4 fő 

9. A költségvetési szervek ellenőrzése – a kontrollok szerepe a költségvetési 

szervek céljain keresztül 

1 fő 

10. A körlevéltől a tartalomjegyzék készítéséig 2 fő 

11. Munkajogi alapismeretek 1 fő 

12. Alapvető szövegszerkesztési fogások 1 fő 

13. A szociális igazgatás alapjai 3 fő 

14. A költségvetési gazdálkodás gyakorlati kérdései – Hogyan vállaljunk 

kötelezettséget? 

1 fő 

15. Helyi ügyeink – Az önkormányzati településirányítás alapjai (Önszervező 

önkormányzat 3.) 

1 fő 

16. Folyamatmenedzsment és integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban 1 fő 

17. ASP Hagyatéki leltár szakrendszer - rendszerismereti tanfolyam 1 fő 

18. ASP Ipar- és kereskedelmi (IPARKER) szakrendszer - rendszerismereti 

tanfolyam 

1 fő 
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Dr. Resch Karolina jegyző 2022. év második felében sikeres anyakönyvi szakvizsgát tett a Zala 

Vármegyei Kormányhivatalban. Dr. Faragó- Szabó Melitta aljegyző adatvédelmi képzésen vesz 

részt jelenleg is. 

 

Teljesítményértékelések 

 

A dolgozók teljesítményértékelésére és minősítésére a közszolgálati egyéni 

teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet alapján tárgyév január és július 

hónapjában zajlott.  

2022. július 1-i Köztisztviselők napján a hivatali dolgozók egy havi jutalomban részesültek a 

Hivatalt alkotó önkormányzatok hozzájárulásával. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

A Bázakerettyei Hivatal épülete 2018-ban, a Csörnyeföldi Kirendeltség épülete 2019. évben 

került felújításra. Az önkormányzatok támogatásával a Kirendeltség épületében 

légkondicionálók kerültek beépítésre. A 2023. januári home office munkavégzés kialakításához 

laptopok kerültek beszerzésre az önkormányzatok támogatásával. Ezúton is köszönjük ezen 

fejlesztéseket biztosító önkormányzatoknak a felajánlást. 

A Bázakerettyei Hivatal épületben a hivatali dolgozókon felül a két bázakerettyei házigondozó, 

a családsegítő, az EFOP-pályázatban dolgozó 3 személy és a Bázakerettyei Nonprofit Kft. 

munkatársai dolgoztak. Az EFOP-pályázat befejeződött, így irodájukban az önkormányzat 

pályázati dokumentumai vannak tárolva. Sajnos ezen iroda a kihasználatlanság miatt rendkívül 

penészes. Az épületben van még a Polgármesteri Iroda és a Házasságkötő terem is. A járási 

hivatali ügysegéd kéthetente Kormányhivatali Buszban fogadta ügyfeleit. 

 

A Csörnyeföldi Kirendeltség épületében a hivatali dolgozókon felül a családsegítő tart 

ügyfélfogadást, valamint itt is megtalálható a Polgármesteri Iroda és a Házasságkötő terem. 

 

A Hivatal technikai, informatikai ellátottsága megfelelő. A számítógéppark nagy része a 2018-

as ASP csatlakozáshoz kapcsolódó pályázat keretében került beszerzésre, így a gépek egy része 

fejlesztésre szorult. 

A polgármesterek a 2022. évben kialakult és a 2023-as évben várhatóan súlyosbodó 

energiaválság miatt a hivatal pénteki zárva tartása mellett döntöttek, így 2023. január 1. napjától 

péntekenként munkatársaink home office munkavégzésben látják el feladataikat. 

Ehhez hat darab laptop beszerzése vált szükségessé. 

 

Ezenfelül a veszélyhelyzetet fenntartotta, illetve megerősítette a Kormány, azonban jóval 

kisebb körben kötelezte a lakosokat, önkormányzatokat a megszorításokra, így például 

képviselő-testületi ülések tartását engedélyezték. 
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A Hivatal által végzett feladatok 

 

1. Általános igazgatási feladatok 

 

I. A képviselő-testületek működésével kapcsolatos feladatok 

 

A Hivatal látja el az illetékességi területéhez tartozó kilenc önkormányzat képviselő-testületi 

üléseinek és a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítését, az előterjesztések és 

jegyzőkönyvek elkészítését és Kormányhivatalnak történő felterjesztését, a rendeletek 

elkészítését és kihirdetését. A Kormányhivatallal való kapcsolattartásra alakították ki 2019. 

évben a TFIK (Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás) elektronikus rendszert, ami 

a jegyzőkönyvek feltöltésének idejét nagyban megnövelte, ezzel a hatékonyságot csökkentve. 

A 2021-2022 években a rendszer további fejlesztéseken ment keresztül.  

Ezen a rendszeren keresztül küldi meg a hivatal a Kormányhivatalnak a települési képviselő-

testületek és társulások által tartott ülések jegyzőkönyveit, rendeleteket. A rendszerben küldjük 

meg az OSAP 1621 (Önkormányzati törzsadattár) és OSAP 1622 (Önkormányzati 

törvényességi felügyeleti statisztika) adatszolgáltatásokat.  

Ezen felül 2021. évben az új rendeletnyilvántartási rendszer (LOOCLEX-IJR: Integrált 

Jogalkotási Rendszer) kialakítása megtörtént, a fejlesztése a mai napig folyamatos. A 

rendeletek szerkesztése, előkészítése, hatályosítása, publikálása már csak ezen a felületen 

történhet.  

 

A képviselő-testületek működésének 2022. évi adatai: 

 

Település 

képviselő-testületi 

ülések száma 

K
ö
zm

eg
h
allg

atás 

Képviselő-testület 

által hozott 

határozatok 

száma 

Képviselő-testület 

által elfogadott 

rendeletek száma 

nyílt zárt 

Bázakerettye 15 8 4 160 14 

Csörnyeföld 10 6 1 147 14 

Kerkaszentkirály 11 7 1 106 14 

Kiscsehi 11 2 1 74 12 

Lasztonya 10 2 1 59 13 

Lispeszentadorján 10 3 1 89 13 

Lispeszentadorján RNÖ 7 1 1 36 --------------------- 

Maróc 10 2 1 68 11 

Muraszemenye 12 7 1 124 18 

Szentmargitfalva 8 3 1 70 13 

Összesen: 104 41 13 933 122 
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Társulások: 

 

A hivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok által közösen fenntartott társulások 

és a munkájuk jelzőszámai a következőképpen alakultak: 

 

 

Társulás megnevezése 

Társulási tanácsi 

nyilvános ülések száma 

Társulási tanács által  

határozatok száma 

Bázakerettyei Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás 

4 14 

Muraszemenye, Csörnyeföld, 

Kerkaszentkirály, Szentmargitfalva Községek 

Köznevelési Intézményi Társulása  

6 30 

Összesen 10 44 

 

 

II. Anyakönyvi ügyintézés: 

 

Az anyakönyvezés a hivatali munka talán egyik legszebb, a mindennapi élethez szorosan 

kapcsolódó területe. 2014. július 1-jétől a papír alapú anyakönyveket az elektronikus 

anyakönyv váltotta fel. A Hivatal illetékességi területén 2022. évben bekövetkezett anyakönyvi 

események és az azokhoz tartozó anyakönyvi ügyintézés adatai: 

 

 
Az év folyamán jelentős számú volt a papír alapú anyakönyvből történő EAK rögzítés. 

EAK=elektronikus anyakönyv 

 

0 10 20 30 40 50 60

Házassági név módosítás

Születési név módosítása

Anyakönyvi ügyintézés

Házassági név módosítás

Születési név módosítása

Állampolgársági eskü

Anyakönyvi kivonat kiadása

Apai elismerő nyilatkozat rögzítése

Anyakönyvi ügyintézés

Csörnyeföldi kirendeltség Bázakerettyei KÖH
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III.  Népesség nyilvántartás 

 

A népességszám 2022. január 1-i állapota a következő a Bázakerettyei Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz tartozó településeken:  

 

 
 

A lakosság nemek és korcsoportok szerinti megoszlása 2022. január 1-én: 

 

 

Lakóhelyének megváltozását a Csörnyeföldi Kirendeltségen 5 fő jelentette be, míg egyéb 

változást 6 fő jelentett be. A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

települések esetén összesen 65 alkalommal került sor lakóhellyel kapcsolatos ügyintézésre. 

 

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása az ügyfél kérelmére, hatóság megkeresésére külön 

jogszabályi rendelkezések alapján van lehetőség. Az adó-és értékbizonyítvány kiállítására 

nyitva álló határidő 8 nap. A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban 98 db adó- és 

Bázakerettye
28%

Csörnyeföld
16%

Kerkaszentkirály
9%

Kiscsehi
7%

Lasztonya
2%

Lispeszentadorjá
n

12%

Maróc
3%

Muraszemenye
19%

Szentmargitfalva
4%

LAKOSSÁG ÖSSZETÉTELE

Települések Összlakosság Férfi Nő 0-3 

éves 

4-6 

éves 

7-14 

éves 

15-18 

éves 

19-62 

éves 

63- 

éves 

Bázakerettye 731 376 355 19 12 13 15 423 249 

Csörnyeföld 410 182 228 20 14 32 19 232 93 

Kerkaszentkirály 234 110 124 9 3 11 10 131 70 

Kiscsehi 177 88 89 8 3 14 3 100 49 

Lasztonya 53 28 25 1 1 1 2 37 11 

Lispeszentadorján 303 149 154 9 11 20 12 184 67 

Maróc 68 31 37 0 0 0 3 47 18 

Muraszemenye 496 239 257 12 4 31 14 308 127 

Szentmargitfalva 92 53 39 6 2 6 2 57 19 

Összesen: 2564 1256 1308 84 50 128 80 1519 703 
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értékbizonyítványt kellett a munkatársaimnak elkészíteni, míg a Csörnyeföldi Kirendeltségen 

82 db adó- és értékbizonyítvány készült. 

 

IV. Iktatás, ügyiratkezelés 

 

A központi iktatással, ügyiratkezeléssel kapcsolatos tevékenységek tartoznak ide. 2022. évben 

összesen hivatali szinten 3004 db ügyirat keletkezett (Bázakerettye 1515 db, Csörnyeföld 1489 

db) amelyhez összesen 8804 db alszám (Bázakerettye 4504 db, Csörnyeföld 4300 db) tartozott. 

 

V. Földforgalmi ügyek  

  

2022. évben adásvételi szerződés kifüggesztésére Bázakerettyén 54 db esetben, Csörnyeföldön 

134 db esetben, haszonbérleti szerződés kifüggesztésére pedig Bázakerettyén 8 esetben, 

Csörnyeföldön 12 esetben került sor. 

 

2. Szociálpolitika 

 

A szociális ellátások megállapítását, települési támogatások megállapítását, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az ágazati jogszabályok és a települési 

önkormányzatok helyi rendeletei alapján végezzük. A települési önkormányzatok a települési 

támogatások az évek során kiforrott és a helyi sajátosságokhoz igazodó rendszerét 

megtartották. A helyi igények és a jogszabályok változása miatt mind a kilenc településen a 

szociális tárgyú rendeletek átfogó felülvizsgálatára került sor.  

 

Az egyes szociális támogatások településenkénti számát a következő táblázatokban foglaltuk 

össze: 

 

Település Lakhatási  

támogatás 

RGYKV HH 

megáll. 

Bursa 

Hungarica 

eseti 

segély 

kamatmentes 

kölcsön 

Bázakerettye 10 3 3 1 23 - 

Csörnyeföld 5 25 17 1 1 - 

Kerkaszentkirály 1 0 0 4 - - 

Kiscsehi - - - - 1 - 

Lasztonya 2 1 1 - - - 

Lispeszentadorján 8 19 19 1 10 - 

Maróc 2 - - - 1 - 

Muraszemenye 9 17 11 - 11 1 

Szentmargitfalva 8 8 1 - 3 - 

Összesen: 45 73 52 7 49 1 
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Település gyógyszer 

támogatás 

születési 

támogatás 

tűzifa 

támogatás 

beiskolázási 

támogatás 

letelepedési 

támogatás 

Bázakerettye - 1 21 16 - 

Csörnyeföld 2 1 29 24 2 

Kerkaszentkirály - - 7 21 1 

Kiscsehi - - 7 - - 

Lasztonya - - 12 - - 

Lispeszentadorján - - 21 20 - 

Maróc 1 - 9 - - 

Muraszemenye - - 29 22 1 

Szentmargitfalva 1 - 29 10 - 

Összesen: 4 2 164 113 4 

 

2022. második félévében jelentkező feladat volt a szociális célú tűzifa támogatásokra 

pályázat benyújtása, az ahhoz kapcsolódó rendeletalkotás, a támogatások megállapítása és 

kiosztása jelentős munkaterhet jelentett a szociális ügyekkel foglalkozó kollégáknak.  

 

A Hivatalhoz tartozó kilenc település közül minden település működtetett falugondnoki 

szolgálatot 2022-ben, amelyek működését, a jogszabályi előírásoknak való megfelelését a Zala 

Vármegyei Kormányhivatal 2020. évben ellenőrizte utoljára. A hivatal munkatársai 

folyamatosan együttműködnek a falugondnokokkal, akik jelentős mértékben segítik 

munkánkat.  

 

Bázakerettye Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően működik 2020 decembere óta határozatlan idejű működési 

engedéllyel. A Zala Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya 2021 

júliusában átfogóan ellenőrizte a szolgálat munkáját, mely során megállapításra került, hogy a 

személyi és tárgyi feltételek a jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosítottak, a jogszabály 

szerinti alapfeladatait ellátja, működése megfelelő. A Szolgálat keretében két fő családsegítő 

végzi a munkáját, akik munkáját és adminisztrációját szintén a hivatal munkatársai segítik. (egy 

fő nyugdíjazása folyamatban van) 

 

A 2022. évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően sor került a kilenc település Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatára, újak megalkotására, melyet részben a hivatal 

munkatársai végeztek. Ebben részt vettek a hivataltól: Gálné Kovács Anita, Majorné Pál Tünde, 

Bagladi Ágnes, Kiss Orsolya. 

 

A 2021. évben jelentős többletmunkát jelentett a kilenc településen és az óvodákban végzett 

Állami Számvevőszéki ellenőrzés. Az ellenőrzés során az önkormányzatok, intézmények 

szabályzatai felülvizsgálatra kerültek. A kilenc önkormányzat többsége a maximális 5 

pontszámot kapta az átláthatósági vizsgálatra. Az óvodák ellenőrzése áthúzódott a 2022. évre. 

Az ellenőrzés során rengeteg új szabályzat került megalkotásra és elfogadásra. A 2022. évben 

a szabályzatok átfogó módosítása több településen is megtörtént, melyet a hivatal munkatársai 
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készítettek el a jogszabályoknak megfelelően. 2022. évben a hivatal elkészítette a 

Muraszemenyei Napköziotthonos Óvoda szabályzatait, valamint a Bázakerettyei Nonprofit Kft. 

szabályzatait is.  

 

A 2020. november 4. és a 2022. június 30. között lejáró rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet fennállást megállapító határozat hatálya a veszélyhelyzeti jogszabályokra figyelemmel 

2022. augusztus 31. napjáig hosszabbodott meg. Fenti rendelkezés a kilenc településen 61 

gyermeket érintett. A veszélyhelyzet feloldását követően, a 2022. augusztus 31. napjáig 

benyújtott kérelmek alapján 71 gyermek jogosult továbbra is a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre. A hivatal rendszeresen összesíti a kérelmezőket, akik pénzbeli támogatás 

formájában egyszeri juttatásban részesülnek. 

 

3. Hagyatéki ügyek 

 

Az elhunyt után maradt ingóságokról és ingatlanvagyonról hagyatéki leltárt kell felvenni, amely 

szintén a Hivatal igazgatási ügyintézőinek feladata. Hagyatéki eljárás lefolytatására 

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban 80 esetben került sor, valamint a Csörnyeföldi 

Kirendeltségen ugyanígy 75 db hagyatéki eljárás indult. 

 

4. Pénzügyi igazgatás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 6/C. § (1) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi 

önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal 

gondoskodik. A 6/C. § (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal 

kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi 

önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja. 

 

A Pénzügyi Csoport a gazdasági szervezete, mely ellátja az Önkormányzat tervezéssel, 

pénzkezeléssel, előirányzat-felhasználással, előirányzat módosítással, az intézmények 

pénzellátásával, a számvitellel, a nyilvántartások vezetésével, beszámolással, működtetéssel 

kapcsolatos teendőket. A Hivatalban a jegyző irányítása alatt olyan számviteli rendszert kell 

kialakítani, amellyel biztosítható a pénzügyi folyamatok átlátható tervezése, követhető általa a 

végrehajtás, értékelhető és ellenőrizhető a gazdálkodás. 

A költségvetési gazdálkodás magában foglalja az utalásokat, számfejtéseket, könyveléseket, 

támogatásokkal való elszámolásokat, vagyonnyilvántartást, selejtezést, illetmények és 

munkabérek folyósításával kapcsolatos feladatokat, statisztikai jelentések elkészítését, 

utalványozásokat, beszámolók, költségvetések elkészítését. 
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A csoport munkájában kiemelkedő jelentőségű feladat a költségvetési rendelet-tervezet 

összeállításában való közreműködés. 

 

Ennek megfelelően hivatalunk látja el 9 települési és 1 nemzetiségi önkormányzat, az általuk 

fenntartott - 2022-re - 2 társulás, az általuk fenntartott 3 költségvetési szerv (két óvoda és a 

hivatal), valamint a Családsegítő Szolgálat, a Védőnői Szolgálat tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait. 

Segítjük a bázakerettyei és muraszemenyei háziorvos, a bázakerettyei fogorvos, valamint a 

Bázakerettyei Nonprofit Kft. adminisztratív feladatait, hatósági ügyekben (pl: ÁNTSZ, NEAK, 

ZMKH, EESZT) történő eljárását. 

A csoport működés kapcsán kiemelendő, hogy a könyvelés naprakész, a kötelező jelentések 

határidőben beérkeznek. A működés során törekszünk a készpénzkímélő banki tranzakciók 

alkalmazására, amennyiben az lehetséges. 

A Hivatal vezeti és kezeli a beérkező számlák kifizetését, könyvelését. A számlák rögzítésén 

és pénzügyi teljesítésén túl pénzügyi ellenjegyzési, kontírozási, érvényesítési, könyvelési 

feladatot is eredményez olyan módon, hogy egy számlán szereplő tételeket több feladatra kell 

elszámolni.  

 

Az önkormányzatok költségvetési elszámolási számlája mellett valamennyi alszámla 

feldolgozása és kezelése is a pénzügyi ügyintézők feladata. Az önkormányzat és a költségvetési 

szervek több házipénztárral is rendelkeznek.  

 

A Magyar Államkincstár felé 18 db költségvetést, költségvetési jelentést kell havonta 

elkészíteni, amely jelentős többlet terhet ró az ezzel foglalkozó munkatársakra, főleg az év első, 

illetve utolsó hónapjaiban. 

A mérlegjelentéseket negyedéves periódusokban kell leadni. Az éves mérlegjelentést és 

költségvetési beszámolót is a határidők szigorú betartásával szükséges a MÁK felé leadni. 

 

Az ÁFA bevallások és a negyedéves beruházásstatisztikai jelentések intézményeként 

benyújtásra kerültek.  

A pénzügyi ügyintézők részt vesznek az önkormányzatokat érintő ebr42.gov.hu felületen 

meghirdetett, önkormányzatokat érintő pályázatok előkésztésben, megírásában, benyújtásában 

és elszámolásában is.  

 

5. Adóügyi igazgatás 

Az adóztatási tevékenységet a Hivatalban 2 fő ügyintéző látja el.  

Az adóbevételek nagyságát elsősorban jogszabályi környezet alakulásai, a törvényi és rendeleti 

szabályok változásai, másodsorban az adózói megatartások határozzák meg. A 2022. évben 

nem történt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben és a helyi adórendeletben olyan 

változás, amely érdemben kihatott volna az adóztatásra és az adóbevételekre, de a 

veszélyhelyzetre hivatkozással a Kormányrendelet a KKV számára megfelezte az adófizetési 
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kötelezettségeket helyi iparűzési adóban. A kieső bevételeket a Kormány kompenzálta 2021. 

évben. 

A jegyző hatáskörébe tartozó első fokú adóhatósági feladatok közül településünkön az alábbi 

tevékenységek a meghatározók: magánszemély kommunális adója kivetése; bevallások és 

adatváltozások feldolgozása; iparűzési adóbevallások feldolgozása, fizetési felszólítások 

kiküldése; adószámlák vezetése (befizetések könyvelése és utalása); adatszolgáltatások, 

zárások elkészítése, megküldése az Államkincstár részére, adóigazolások készítése, 

adóhátralékok és adók módjára behajtható tartozások (elővezetési költség, szabálysértési 

bírság) végrehajtása. 

Az önkormányzatok adóztatási tevékenyégéről és az adóbevételek alakulásáról szóló 

tájékoztatás külön képviselőtestületi beszámoló részét képezi.  

 

 

6. Személyzeti munka, humánpolitika 

 

A Bér- és munkaügyi feladatokat ellátó ügyintéző ellátja a polgármesterek foglalkoztatási 

jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.  Kezeli és nyilvántartja a polgármesterek, 

helyi önkormányzati képviselők és vagyonnyilatkozattételre kötelezett személyek 

vagyonnyilatkozatát. A Központosított Illetményszámfejtési Rendszerben (KIRA) naprakészen 

számfejti az önkormányzatokkal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók, 

közfoglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres kifizetéseit.  

 

A közmunkprogram előkészítése, munkaügyi feladatainak ellátása, valamit a diákmunka 

keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos teendők is Hivatal feladatai közé tartoznak.  
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7. Házi Segítségnyújtás 

 

A Házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés az önkormányzatok kötelező feladatellátásai 

közé tartozik. Bázakerettye, Lasztonya, Lispeszentadorján, Kiscsehi és Maróc települések 

tekintetében ennek adminisztrációját és szervezési szakmai ellátását a Bucsutai Szociális 

Szolgáltató Társulás keretében végzik. 

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltsége végzi ennek a 

feladatnak az ügyintézési feladatát is Kerkaszentkirály házi segítségnyújtása kivételével. 

Minden új esetben határozatot és megállapodást is készül a feladat ellátásáról, valamint évente 

határozat a felülvizsgálatról. Az Államkincstár felé pedig napi jelentés az elvégzett feladatról. 

ÉTKEZÉS 

 új határozat  felülvizsgálatról határozat megszüntető határozat 

Csörnyeföld 10 6 5 

Muraszemenye 1 32 4 

Szentmargitfalva 0 2 0 

Kerkaszentkirály 0 6 1 

 

Házi segítségnyújtás 

 új határozat  felülvizsgálatról határozat megszüntető határozat 

Csörnyeföld 1 6 3 

Muraszemenye 7 13 9 

Szentmargitfalva 1 5 1 

Kerkaszentkirály -- -- -- 

 

8. Belső ellenőrzési feladatok 

 

A Hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok a belső ellenőrzési feladatait a Dél-Zala 

Murahíd Letenye Térségi Társulás útján, a Társulás által foglalkoztatott belső ellenőr 

bevonásával látták el 2022-ben. A belső ellenőr munkáját folyamatosan, az ellenőrzésekhez 

kapcsolódó adatszolgáltatással és dokumentumok megküldésével, valamint testületi 

előterjesztések előkészítésével, határozatkivonatok megküldésével segíti a hivatal. Ez 9 

települési önkormányzat, 1 Roma nemzetiségi önkormányzat, 2 óvoda, 2 óvodai társulás, 1 

hivatal 1 családsegítő szolgálat, 1 Nonprofit Kft. , azaz mindösszesen 17 költségvetési szerv 

adminisztrációját jelenti. 

 

9. Többletfeladatok 2022-ben 

 

9. 1. A járványhelyzethez kötődő feladatok 

A 2022. évben a COVID-fertőzések száma csökkent, azonban a veszélyhelyzet fennállt. 

Enyhítésként lehetett testületi üléseket tartani és így nem volt polgármesteri hatáskörbe utalt 

rendeletalkotás sem. 
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A járványügyi készültségben, illetve a veszélyhelyzetben szükséges védelmi intézkedések 

szervezésében és lebonyolításában a Hivatal dolgozói is kivették a részüket, 

adatszolgáltatásaink a kijelölt szervek részére zökkenőmentesen zajlottak.  

 

9. 2. Az orosz-ukrán háborúval és a menekültválsággal kapcsolatos többletfeladatok 

 

2022. február 24-én vette kezdetét, amikor Oroszország hadműveletet indított Ukrajna ellen. 

Ez a legnagyobb hagyományos katonai konfliktus Európában a második világháború óta. Ebben 

az időszakban többszászezres menekülthullám indult el Magyarország felé vagy azon keresztül. 

Az egész ország, így 9 településünk önkormányzatai és a hivatal munkatársai is bekapcsolódtak 

a menekültek részére történő adománygyűjtésbe. 2022 márciusában Csörnyeföldre is érkezett 

egy édesanya hat gyermekkel. Akiknek a település lakosságán és a polgármesteren kívül a 

hivatal munkatársai is igyekeztek minden segítséget megadni. Róluk a dokumentumtár – 

felületen naponta kellett jelentést küldenünk, valamint a részükre nyújtott támogatás 

adminisztrációját is pénzügyi osztályunk igényelte, dokumentálta. 

 

A háborús helyzetre való tekintettel rendszeres adatszolgáltatást nyújtott hivatalunk az illetékes 

szerveknek, valamint honvédelmi referens kijelölése történt a hivatalból az új jogszabályoknak 

megfelelően. 

 

A háborús konfliktus okozta energiaválság az önkormányzatok életét jelentősen 

megnehezítette, ami a hivatal munkatársai részére is jelentős többletfeladatot jelentett, így 

például a 2022. év végi és 2023 év elejei energiaszolgáltató-átjelentések, új szerződések stb. 

 

 

9. 3. A 2022. évi országgyűlés választáshoz és népszavazáshoz kapcsolódó többletfeladatok 

 

A 2022. évi választások előkészítését munkatársaimmal 2021. év végén megkezdtük. Segítettük 

a testületek munkáját a helyi választási bizottságok, szavazatszámláló bizottságok hiánytalan 

feltöltésében, póttagok keresésében. Számtalan - Nemzeti Választási Iroda és a megyei 

felelősök által küldött - körlevél, forgatókönyv érkezése segítette munkánkat. Azonban 

munkatársaink így is rengeteg péntek délutáni, szombati, esetenként vasárnapi munkát végeztek 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A választás lebonyolításában minden hivatali dolgozó 

aktívan részt vett. A választás eredményeit a hivatalhoz tartozó kilenc település 13 

szavazókörében elfogadta a Nemzeti Választási Iroda, a választások elszámolása elfogadásra 

került. 

 

9.4. A 2022. évi népszámlálással kapcsolatos többletfeladatok. 

 

A korábban elhalasztott 2022. évben lebonyolított Népszámlálás a Bázakerettyei Közös 

Önkormányzati Hivatalban sikeresen lezárult.  

2022. február 28-án került megkötésre az Együttműködési Megállapodás a Hivatal és a KSH 

között, míg a helyi népszámlálási felelős megbízási szerződése 2022. június 23-án került 



4. napirendi pont 1. melléklet 

18 

 

aláírásra. 2022 júliusában a II. számú jegyzői útmutatóval érkezett az első jelentősebb iratminta 

(toborzási plakát, megbízási szerződés, kérdőív-minta), az egységcsomag átvétele megtörtént, 

a felületre történő belépéshez szükséges adatok augusztusában érkeztek meg, a körzetek 

(normál, hajléktalan, pót) kiosztása a számlálóbiztosok toborzása után történt meg. Minden 

számlálóbiztos és felülvizsgáló sikeresen teljesítette a vizsgát. Helyben szokásos módon 

értesült a lakosság a számlálóbiztosok személyéről is. Sajnos október 20. napján indulhatott a 

terepmunka az online kitöltési időszak kitolása és annak frissítései miatt, a felülvizsgálók és 

számlálóbiztosok által jelzett problémákat minden alkalommal haladéktalanul továbbítottuk a 

KSH-kapcsolattartóknak. 

November 20.-áig minden település zárt, november 28-áig a pótösszeírás is megtörtént. 

November 29.-én és 30.-án visszavételre kerültek a számlálóbiztosoktól a tabletek, 

igazolványok, megmaradt dokumentumokat, melyet a megfelelő rendszerben rögzítettünk – 

tabletek és tokok kivételével - kellékek megsemmisítésre kerültek. 

November 30.-án és december 1-én megtörtént a számlálóbiztosok és a felülvizsgálók 

megbízási díjainak számfejtése, a kifizetés december 2-án megvalósult. A tabletek visszadása 

a KSH futár részére megtörtént. 

Összességében: a számlálóbiztosok és felülvizsgálók annak ellenére, hogy számtalan 

akadályozó tényezővel szembesültek (pl: informatikai, internet-vételi problémák) jól 

együttműködve, lelkiismeretesen és magas színvonalon tették a dolgukat, hozzájárulva a 2022. 

évi Népszámlálás sikeres teljesítéséhez. A beszámoló és az elszámolások a KSH részéről 

elfogadásra kerültek. Felülvizsgálók a hivatal részéről: Bagladi Ágnes és Horváth Lászlóné 

voltak. 

 

Záró gondolatok 

 

Az elmúlt két év világeseményei (járvány, háború, menekült- és energiaválság) és állami 

intézkedései (veszélyhelyzet, országgyűlési választások, népszámlálás) olyan különleges 

élethelyzet elé állították a hivatal dolgozóit, melyekre talán egyikünk sem számított. Tele volt 

változással ez az időszak és minden munkatársamtól jelentős többletmunkát, túlórákat követelt. 

Megtanított minket arra, hogy rugalmasan és proaktívan álljunk a változások elé, hogy az új 

feladatokat ne nehézségként, hanem megoldandó feladatként, kihívásként lássuk, melyből 

tanulhatunk.  

2015-ös kinevezésem óta mindig megtiszteltetésnek éltem meg azt, hogy Bázakerettyei Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként dolgozom és azt hiszem elmondhatom, hogy a jelenlegi 

csapat összetartása és hozzáállása kiemelkedő. A Hivatali szervezetrendszerben a 

köztisztviselők remekül helyt állnak a mindennapokban, mindenben együttműködve, egymást 

segítve végzik a munkájukat.  

Munkatársaim nagy része több évtizede a köz szolgálatában álló szakember, így lojalitásuk, 

kitartásuk, hozzáértésük megkérdőjelezhetetlen. Szakmai tapasztalataikkal, empátiájukkal 

támogatják újabb munkatársaink beilleszkedését és sikeres munkavégzését. 

 

Köszönöm munkatársaimnak hogy sokszor – különösen az otthoni munkavégzés során - 

munkaidőn kívül, szabadidejük terhére is végezték feladataikat.  
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Meglepetésekből és ehhez kapcsolódó új feladatokból valószínűleg a 2023. évben sem lesz 

hiány, hiszen olyan újdonságok várnak a hivatalra és az önkormányzatokra a 2023. évben, mint 

- a pénteki home office munkavégzés (fűtési időszakban), 

- energiahatékonysági intézkedések, 

- orvosi ügyeleti, védőnői rendszerek átalakulása, 

- víziközműrendszerek állami integrációja, 

valamint továbbra is fennáll a háború és a járványhelyzet miatti intézkedések sokasága. 

 

A folyamatosan változó jogszabályi környezet megismerése és alkalmazása állandó kihívást 

jelent jómagam és minden munkatársam részére, így erre a jövőben is különös figyelmet kell 

fordítanunk. Véleményem szerint vezetőként kiemelt felelősségem van abban, hogy kollégáim 

szakmai felkészültségük, tudásuk legjavát nyújtsák mindennapi feladataik ellátása során.  

2023. évi terveink között szerepel (Bázakerettye és Csörnyeföld településeken kívüli) községek 

minden szabályzatának megújítása, hiányzó szabályzatok pótlása. Fontos feladataink közé 

tartozik a temetőrendeletek és vagyonrendeletek felülvizsgálata, a településrendezési tervek 

módosítása, valamint a 2024. évi önkormányzati és európai uniós választások előkészítése,  

 

Hivatalunk minden munkatársa az ügyfélközpontúságot központi értékként kezeli. Célunk, 

hogy a 2023. évben is sikeresen együttműködjünk a polgármesterekkel, testületekkel, 

ügyfelekkel, hatóságokkal és sikerrel vegyük a 2023-es év kihívásait.  

 

 

Bázakerettye, 2023. január 20. 

 

 

Dr. Resch Karolina 

         jegyző 
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Bázakerettye, Csörnyeföld, Kiscsehi, Kerkaszentkirály, Lasztonya, Lispeszentadorján, 

Maróc, Muraszemenye, Szentmargitfalva községi önkormányzatok  

2023. január 30-án tartandó együttes ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról 

és illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

A napirend előterjesztője: Stropka Józsefné polgármester 

Az előterjesztést készítette: Dr. Resch Karolina jegyző 

Napirendi pont: 5. napirendi pont 

Döntéshozatal módja: Rendeletalkotás minősített többséggel, nyílt szavazással 

Melléklet: 1. rendelet-tervezet indokolással 

2. hatásvizsgálati lap 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv) 65. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy  

 

a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben – az önkormányzat saját 

forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, 

közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben 

állapíthatja meg az illetményalapot.  

 

65. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti 

illetményalap 2023. évben 38 650 forint. 

A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi 

Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 

nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés 

szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. 

 

2022 októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 510 500.-Ft 

volt (Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2210.html) 

 

Köztisztviselői illetmény megállapítása: 

A Kttv. 131. § (1) - (3) bekezdései alapján a köztisztviselő havonta illetményre jogosult.   

 

Az illetmény  

1. alapilletményből,  

2. illetménykiegészítésből és  

3. illetménypótlékból  

áll.   
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1) Az alapilletmény az állami költségvetési törvényben megállapított illetményalap és a 

fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószám szorzata. 

 

A Kttv. 132. §- 133. §- ai alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről 

szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi 

illetményalap. A Kvtv. 62. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2023. évben is – ahogy 

már 2008 óta minden évben – 38. 650,- Ft. 

 

 

2) Illetménykiegészítés 

A Kttv. 234. § (3) - (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletben egységesen 

valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést 

állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a községi 

önkormányzat esetén, valamint a helyi önkormányzat rendeltében illetménykiegészítést 

állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek 

mértéke legfeljebb 20%. 

 

A Kttv. 131. § (3) bekezdése alapján az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes 

összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie.  

A garantált bérminimum összegét a Kormány állapítja meg.  

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 

573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben 

meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú 

szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként 

megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől 

havibér alkalmazása esetén 296 400 forint, …. 

 

 

3) Illetménypótlék 

A Kttv.-ben meghatározottak alapján a kormánytisztviselő illetménypótlékra jogosult. (Pl. 

vezetői pótlék, éjszakai pótlék, stb.) Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában 

kell meghatározni. 

 

Illetményalap a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalnál: 

A Hivatalt alkotó önkormányzatok Képviselő-testületének a Bázakerettyei Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának és 

illetménykiegészítésének megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek alapján a 

Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapját 2022. évben 60.000,- Ft-ban állapították meg, az illetménykiegészítés 

mértékét a felsőfokú végzettségű köztisztviselők számára és a középfokú végzettségű 

köztisztviselők számára is egységesen az alapilletmény 15%-ban határozta meg.  

A rendeletek 2022. december 31. napján hatályát vesztették. Amennyiben a képviselő-

testületek az illetményalap tekintetében nem alkot új rendeletet, abban az esetben 2023. január 

1. napjára visszamenőleg automatikusan Kvtv. 62. § (1) bekezdése szerinti (bruttó 38 650,- Ft 

összegű) illetményalap figyelembevételével kell a köztisztviselők bérét megállapítani. 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Javaslom az illetményalap 63 000,- Ft-ban (5% emelés) való megállapítását és a 15 %-os 

illetménykiegészítés megtartását a 2022 - évben is. Amennyiben a képviselő-testületek a 

javaslatot elfogadják, az nagy mértékben hozzájárul a Bázakerettyei Közös Hivatalban 

dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsüléséhez, csökkenti a bérfeszültséget és 

megakadályozhatja a fluktuációt. A megemelt illetményalap pozitív jelzés a hivatal dolgozói 

felé, amellyel munkájuk elismerhető és ösztönözhető, illetve hozzájárulhat a lojalitás 

megerősítéséhez.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni, és a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkozatott 

köztisztviselők számára az illetményalap és az illetménykiegészítés megállapításáról szóló 

önkormányzati rendeleteket az előterjesztés szerinti formában megalkotni szíveskedjen. 

 

A rendelet megalkotásához az Mötv. 50. § alapján minősített többséggel meghozott döntés 

szükséges.  

Bázakerettye, 2023. január 23. 

 

         Stropka Józsefné s.k. 

           polgármester 
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………………… Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 30.) 

önkormányzati rendelete 

a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapjának és 

illetménykiegészítésének megállapításáról 

…………….. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi 

költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv) 65. § (6) bekezdésében, a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet hatálya a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban 

álló köztisztviselőkre terjed ki. 

2. § 

Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bázakerettyei Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 63 000,- Ft-ban állapítja meg. 

3. § 

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező 

köztisztviselőit 2023. évre egységesen, az alapilletményük 15%-át kitevő illetménykiegészítés illeti 

meg. 

4. § 

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni. 

5. § 

Hatályát veszti a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2022. évi 

illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló ……/2022. (I. 31.) 

önkormányzati rendelet. 

6. § 

Ez a rendelet 2023. január 30-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
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Végső előterjesztői indokolás 

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv) 65. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 

a 2023. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének 

polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál 

foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb 

összegben állapíthatja meg az illetményalapot.  

A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi 

Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 

nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés 

szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. 

A Kttv. 234. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi 

felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 

amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a községi önkormányzat 

esetén. A Kttv. 234. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat rendeletében 

illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, 

amelynek mértéke legfeljebb 20%. 

A rendelet a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2022. évi 

illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló  önkormányzati rendeletben 

meghatározott nál magasabb összegben - a Kvtv. és Kttv. kereti között - állapítja meg a 2023. évi 

illetményalapot és azonos mértékben az illetménykiegészítést.  



5. napirendi pont 2. melléklet 

Hatásvizsgálati lap 

 
……………………………..………. Község Önkormányzata Képviselő- testületének  

a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi 

illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásához 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes 

hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A 

Jat. 7. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata 

szükséges: 

 

1. Társadalmi hatások: A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 

munkájuk anyagi elismerését jelenti az illetményalapról és az illetménykiegészítésről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása.  A szabályozás várhatóan növeli a köztisztviselők 

lojalitását, csökkenti a bérfeszültségeket, mindenképpen pozitív hatással van a hivatali 

munkavégzésre.  

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet megalkotása közvetlen költségvetési hatással jár, azonban ez a kiadás tervezett, a 

hivatal éves költségvetésében szerepel.  

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

4. Egészségi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket számottevően nem növeli.  

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv) 65. § (6) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése hatalmazza fel az önkormányzatokat a 

rendeletalkotásra. Ez a felhatalmazás azonban csak lehetőség, mivel az önkormányzatnak az 

emeléssel járó többletköltséget a saját forrásai terhére kell biztosítani. Amennyiben az 

önkormányzat nem alkot új rendeletet, abban az esetben a Kvtv. 62. § (1) bekezdése szerint, 

bruttó 38 650,- Ft összegű illetményalap figyelembevételével kell a köztisztviselők bérét 

megállapítani. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

  

Bázakerettye, 2023. január 23. 

 

 

       Dr. Resch Karolina 

        jegyző 
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Bázakerettye, Csörnyeföld, Kiscsehi, Kerkaszentkirály, Lasztonya, Lispeszentadorján, 

Maróc, Muraszemenye, Szentmargitfalva községi önkormányzatok  

2023. január 30-án tartandó együttes ülésére 
 

Az előterjesztés tárgya: Nagykanizsai Tankerület Általános Iskolai felvételi 

körzetének tervezete a 2023/2024. évre 

A napirend előterjesztője: Stropka Józsefné polgármester 

Az előterjesztést készítette: Dr. Resch Karolina jegyző 

Napirendi pont: 7. napirendi pont 

Döntéshozatal módja: Határozathozatal egyszerű többséggel, nyílt szavazással 

Melléklet: 1 db - Nagykanizsai Tankerületi Központ levele 

Döntéshozatal formája: nyilvános 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ megkereste a központ illetékességi területén működő 

települési önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák kijelölését véleményezzék 2023. február 15. napjáig.  

A Nagykanizsai Tankerületi Központ Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lispeszentadorján 

és Maróc települések vonatkozásában az általános iskolai kötelező felvételt biztosító 

intézménynek a Becsehelyi Iskola Bázakerettyei telephelyét jelölte ki. Amennyiben a 

telephelyen valamely évfolyam létszáma nem éri el az osztály indításához szükséges 

minimális létszámot, az általános iskolai kötelező felvételt a Becsehelyi Általános Iskola 

biztosítja a felsorolt települések vonatkozásában. 

Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály és Szentmargitfalva települések 

vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító intézményként a Muraszemenyei Általános 

Iskola került kijelölésre.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján a 

területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi 

központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján a települési 

önkormányzat a véleményéről tárgyév február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes 

tankerületi központot. 

 

Az illetékes tankerületi központ a fenti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt 

körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi 

területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást 

kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki 

a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az általános iskolai 

kötelező felvételi biztosító intézmény kijelölését véleményezni szíveskedjék.  



E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Határozati javaslat 

………………. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján az általános iskolai felvételi körzethatárokat vonatkozó 

javaslatot megtárgyalta és a képviselő-testület egyetért azzal, hogy ………………….  Általános 

Iskola kötelező felvételi körzeteként ……………………………… községek közigazgatási területe 

kerüljön kijelölésre.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nagykanizsai Tankerületi 

Központot tájékoztassa. 

 

Határidő: 2023. február 15. 

Felelős: polgármester 

 

Muraszemenye, 2022. január 23.                                                                   

 

Stropka Józsefné s.k. 

polgármester 

 

 






























