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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat több éve nyári 
tábort szervez a hátrányos helyzetű gyermekeknek. A táborban szervezett programokhoz kérik 
az önkormányzatok segítségét.  
Hegymagas Község Önkormányzata az előző évben pénzösszeg helyett a hátrányos helyzetű 
gyerekeket vendégül látta a településen. A gyerekek meglátogatták az Oroszlános kutat, a 
Lengyel Kápolnát, a Kovácsműhelybe látogattak, illetve Madarász Zoltán közreműködésével 
agyagozással tették szebbé a gyermekek napját. A település asszonyai ebédet készítettek a 
táborozók részére.  
A programok változatosabbá tétele érdekében 2021 évben pénzbeli támogatás megállapítását 
javasolom. Amennyiben a szervezők igénylik lehetőségeinkhez mérten helyi program 
szervezésével is hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekek a nyári szünetet tartalmasan töltsék 
el. Kérem képviselő-társaimat tegyenek javaslatot a támogatás összegére. 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. 
napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve véleményüket 
megküldeni szíveskedjenek! 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2021. (II. …) Kt határozata 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzat polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye 
kikérésével a következő döntést hozom: 
A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (Székhely: 8300 
Tapolca, Nyárfa utca 3.) (továbbiakban: Szolgálat) részére egyszeri ………. Ft, azaz 
…………… forint támogatást állapítok meg.  
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Szolgálat 11748052-15766830 
számú számlája javára.  



A támogatás célja: A hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához való pénzbeli 
támogatás. 
A felhasználás határideje: 2021. augusztus 31. 
A Szolgálat a támogatásról 2022. január 31-ig köteles elszámolni. 
A támogatási cél kormányzati funkciója: 018030. 
A polgármester a fenti tartalommal támogatási megállapodást köt a Szolgálattal.  
A polgármester a megállapodás megkötését követően intézkedik a fenti összeg kifizetéséről. 
Az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról beszámol a Képviselő-testületnek. 
 
Határidő: -    a megállapodás megkötésére: 2021. március 20. 

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban 
foglaltak szerint, beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az 
arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen. 

Felelős:  Gyurka Miklósné polgármester 
 
 
 
Hegymagas, 2021. február 8. 
 
        Gyurka Miklósné  
            polgármester 


