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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Lesencetomaj  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  és  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009. 
november 18-án (szerda), 15,30 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános 
üléséről.

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesencetomaj

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester
Orbán Kálmán, Dr. Benedek Ádám, Bogdán István, Varjúné Fodor Edit, Morvainé Szücs Ágota és Zámbó 
Mária képviselők

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Mészáros László polgármester

Sáfár Béla alpolgármester
Piskor Lajosné, Völgyi Antalné, Illés Dezső, Németh Vincéné és Kovács Lajos képviselők

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kígyós Ferenc polgármester

Kardos Béla alpolgármester
Oravecz Attila és Gelencsér Ferencné képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester
Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária, Perger István, Szi Benedek Józsefné képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné főmunkatárs
Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető
Marton Zsolt Rendőrkapitányság megbízásából

Jegyzőkönyv-vezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés a 4 település 
Szervezeti  és Működési  Szabályzatának megfelelően,  szabályszerűen került  összehívásra.  A jelenléti  ív 
alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselőt-testülete részéről a megválasztott 8 képviselőből 8 
képviselő,  Lesencetomaj  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  8  képviselőből  7  képviselő, 
Lesencefalu Képviselő-testülete részéről a megválasztott 6 képviselőből 4 képviselő és Uzsa Képviselő-
testülete  részéről  a  megválasztott  6  képviselőből  6  képviselő  jelen  van,  így  a  képviselőtestületek 
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta.

Ezt követően Lesencetomaj Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Németh Vincéné 
és  Kovács  Lajos  képviselőt,  Lesencefalu  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek 
Gelencsér Ferencné és Kardos Béla képviselőt megválasztani.



Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással alakszerű határozathozatal nélkül – egyetértett a jegyzőkönyv-
hitelesítőként Németh Vincéné és Kovács Lajos képviselők megbízásával.

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül  –  egyhangú  szavazással,  alakszerű  határozathozatal  nélkül  –  egyetértett  a  jegyzőkönyv-
hitelesítőként Gelencsér Ferencné és Kardos Béla képviselők megbízásával.

Javaslatot tett az ülés napirendjére. A napirendi pontok sorrendjével kapcsolatban kívánt módosítással élni. 
A „Tájékoztató a község közbiztonságáról” című napirendet kívánta elsőként tárgyalni, majd az „Együtt 
Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  háromnegyedévi  gazdálkodásáról  szóló 
tájékoztatót”, majd az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetési 
koncepcióját. A többi napirendet az előterjesztett formában javasolta tárgyalni.

Egyéb észrevétel nem hangzott el, így a polgármester a napirendi pontokat szavazásra bocsátotta:

Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével; az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapította meg:

N A P I R E N D:

1.) Tájékoztató a község közbiztonságáról
2.) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. háromnegyedévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató
3.) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetési koncepciója
4.) Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról
5.)„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetési koncepciója
6.) Tájékoztató a Fogorvosi Szolgálat működéséről
7.) 2010. évi csatornadíj megállapítása (rendelettervezet)

Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.) Tájékoztató a község közbiztonságáról
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település Polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település Polgármestere
Mészáros László Lesencetomaj Település Polgármestere
Kigyós Ferenc Lesencefalu Település Polgármestere

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  Megkérdezte Marton Zsoltot, a Tapolcai Rendőrkapitányság képviseletében 
megjelent közrendvédelmi alosztály vezetőjét, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztését.
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Marton  Zsolt közrendvédelmi  alosztály  vezetője:  Köszöntötte  a  négy  település  képviselő-testületét, 
valamint  az  ülésen megjelenteket.  Elmondta,  hogy a  településeken  szolgálatban álló  körzeti  megbízott 
parancsnoka. A Tapolcai Rendőrkapitány Úr az ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. 
Elmondta, hogy a 2009. évben a négy község területén 77 bűncselekmény vált ismertté, melyek nagy részét 
Rezi Károly Úr követte el. Az ő elfogása eredménnyel járt. A körzeti megbízott munkájával kapcsolatban 
elmondta,  hogy  Torma  István  munkáját  lelkiismeretesen,  eredményesen  végzi.  Kérte  a  képviselő-
testületeket,  hogy a településeiken továbbra is  kérjék a Polgárőrség munkáját,  hiszen ők is hatékonyan 
dolgoznak, a körzeti megbízottal együttműködnek, az ő munkáját nagyban segítik. Kérte a lakosság és a 
képviselő-testületek  segítségét  abban,  hogy  a  tudomásra  jutott  bűncselekményeket  jelentsék  a  körzeti 
megbízottnak, illetve a Rendőrkapitányságon. Az előterjesztett beszámoló kiegészítéseként elmondta, hogy 
Uzsa településen a rendőrség egy új jogszabálynak megfelelően távoltartást eszközölt. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  Marton  Úr  szóbeli  kiegészítését.  Megkérdezte  a  képviselő-
testületi tagokat kívánnak-e hozzászólni az elhangzottakhoz. 

Kovács  Károly  polgármester:  Az  előterjesztett  beszámolóban  olvasható,  hogy  Torma  István  körzeti 
megbízott illetékességi területen kívül is tevékenykedik. Megkérdezte, hogy a lesencei településeken kívül 
is ellát-e körzeti megbízotti feladatokat.

Marton Zsolt közrendvédelmi alosztály vezetője:  A kérdésre válaszolva elmondta, hogy Torma István 
körzeti megbízotti területe Lesencefalu, Lesencetomaj, Lesenceistvánd és Uzsa településekre terjed ki. A 
tapolcai járőr státusz alacsony száma miatt, néha elengedhetetlen a körzeti megbízottak járőri szolgálatba 
állítása. A 8 járőr szabadságát ki kell  adni,  lebetegedhetnek,  így a körzeti  megbízottak állnak ilyenkor 
szolgálatba. A szolgálat alatt a körzeti megbízottak engedéllyel saját területükre kimehetnek. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy a lesenceistvándi Zrínyi M. utcában élő Orsós család a 
mai nap folyamán az autó csomagtartójában vitte a frissen vágott akác fát. Úgy gondolja, hogy a tüzifa 
beszerzése nem legális úton történt.

Marton Zsolt közrendvédelmi alosztály vezetője: Megkérdezte, hogy mikor észlelte a tüzifa szállítását.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: A mai nap folyamán, délelőtt 10 órakor. 

Marton Zsolt közrendvédelmi alosztály vezetője: Kérte a képviselő-testületi tagokat, amennyiben ilyen, 
vagy ehhez hasonló dolgot észlelnek településükön, tegyenek bejelentést a rendőrkapitányságon. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: A fa tolvajlás mellett gyorshajtásért is büntethetők lettek volna.

Dr. Benedek Ádám képviselő: Megkérdezte Marton Zsolt úrtól, hogy Lesencetomaj fesztungi részén a 
sebességkorlátozást  lehetséges volna-e 50 km/h-ról  70 km/h-ra emelni.  A lakóházak távolsága az úttól 
körülbelül 150 m. Az út másik oldalán pedig összesen két lakóház található. 

Marton  Zsolt közrendvédelmi  alosztály  vezetője:  Lakott  területen  belül  is  mód  van  arra,  hogy  a 
sebességhatárt 50 km/h-ról 70 km/h-ra emeljék. Azonban azt nem tudta megmondani, hogy melyik hatóság 
engedélyezi  ezt.  A  közlekedési  alosztály vezetővel  egyeztetni  fog  a  felvetéssel  kapcsolatban.  Gyakori 
probléma  a  településeken,  hogy a  gyalogosok  nem a  forgalommal  szemben  közlekednek,  illetve  nem 
viselnek  láthatósági  mellényt.  Az  autósok  jelentős  része  nem  tartja  be  a  sebességkorlátozást,  nem 
körültekintően vezet, így sok esetben a gyalogosokat sem veszi észre. 

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte Marton Úr szóbeli kiegészítését. 

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Megkérdezte,  van-e  olyan  kimutatás  a  Rendőrkapitányságon,  hogy  a 
rendőri intézkedések hány %-a közlekedési, bele értve az ittas vezetést, az ittasan kerékpárt tolókat, illetve 
hány %-a egyéb. 
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Marton Zsolt közrendvédelmi alosztály vezetője: Elmondta, hogy a rendőröknek sok esetben intézkedési 
kényszerük van. A rendőri intézkedések nagyobb %-át teszik ki a közlekedésrendészeti intézkedések, ide 
értve a kerékpáros, gyalogos, gépjárműves szabálysértést, mint a személy ellen elkövetett bűncselekmény. 
Pontos számokat nem tudott mondani, azonban a közlekedésrendészeti intézkedések száma folyamatosan 
növekszik. 

Tóth Csaba polgármester: Elfogadásra javasolta a község közbiztonságáról szóló tájékoztatót.

Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat kívánnak-e kiegészítést tenni.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

109/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Község közbiztonságáról” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Község  közbiztonságáról szóló  –  a 
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Tóth Csaba polgármester

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

105/2009. (XI.18.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Község 
közbiztonságáról” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Község  közbiztonságáról szóló  –  a 
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Mészáros László polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

66/2009. (XI.18.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Község közbiztonságáról” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Község  közbiztonságáról szóló  –  a 
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Kigyós Ferenc polgármester
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

98/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Község  közbiztonságáról”  című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Község  közbiztonságáról szóló  –  a  határozat 
mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester

2.) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. háromnegyedévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település Polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település Polgármestere
Mészáros László Lesencetomaj Település Polgármestere
Kigyós Ferenc Lesencefalu Település Polgármestere

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok 
részére  az  írásos  előterjesztés  kiküldésre  került.  Megkérdezte  Meilingerné  Fügedi  Natália 
intézményvezetőtől,  kívánja-e  szóban  kiegészíteni  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: Nem kívánta szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Tóth Csaba polgármester: Kérte a képviselő-testületi tagok kérdéseit, észrevételeit a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 

Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat  alapításánál  nem volt  könnyű  az  intézmény  adminisztrációs  hátterét  biztosítani.  A  jelenlegi 
beszámoló  részletesen  tartalmazza  a  fenntartó  településekre  eső  kiadási  és  bevételi  teljesítéseket.  Az 
előterjesztést  összeszedettnek,  áttekinthetőnek  tartja.  A  napirendi  pontot  az  előterjesztett  formában 
elfogadásra javasolta.

Tóth Csaba polgármester: A fő adatokat tekintve látható, hogy a bevételi és kiadási teljesítés időarányos. 
Az  elfogadott  költségvetési  rendelet  van  végrehajtva.  A  napirendi  pontot  az  előterjesztett  formában 
elfogadásra javasolta.

Kigyós Ferenc polgármester: Elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat kívánnak-e kiegészítést tenni.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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110/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  költségvetésének  háromnegyedévi  teljesítése”  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját 
az 1-4. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

106/2009. (XI.18.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése” című előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  költségvetésének  háromnegyedévi  gazdálkodásáról  szóló 
tájékoztatóját az 1-4. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Mészáros László polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

67/2009. (XI.18.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítése” című előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  költségvetésének  háromnegyedévi  gazdálkodásáról  szóló 
tájékoztatóját az 1-4. melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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99/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat  2009.  évi  költségvetésének háromnegyedévi  teljesítése” című előterjesztést  megtárgyalta  és a 
következő határozatot hozza:

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat  2009.  évi  költségvetésének  háromnegyedévi  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztatóját  az  1-4. 
melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: 2009. november 30.
Felelős:. Kovács Károly polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

3.) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település Polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település Polgármestere
Mészáros László Lesencetomaj Település Polgármestere
Kigyós Ferenc Lesencefalu Település Polgármestere

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztés szöveges és 
táblázatos része részletesen tartalmazza a 2010. évi koncepció tervezésénél figyelembe vett iránymutatókat. 
Az előterjesztésben olvasható,  hogy az elmúlt  évek tapasztalata és a rendelkezésre álló adatok alapján 
várhatóan 2010-ben sem kell  az önkormányzatoknak a feladatellátáshoz további  forrást  biztosítani.  Az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra 
javasolta. Megkérdezte Meilingerné Fügedi Natália intézményvezetőtől kívánja-e kiegészíteni az írásban 
előterjesztett 2010. évi költségvetési koncepciót.

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: Elmondta, hogy a 2010-es évre vonatkozóan a normatívák 
tekintetében megszorítások várhatóak.  A Szolgálatot  2009.  december  15-ig bezárólag vizsgálni  fogják, 
mely vizsgálat célja, hogy a házi segítségnyújtottak és a szociális étkeztetésben részesülők pontos létszámát 
megállapítsák.  Eddig  a  tapolcai  Önkormányzat  Szociális  Bizottsága  határozta  meg,  hogy  a  házi 
segítségnyújtásban részesülők a három hónap lejárta után is igénybe vehetik-e a szolgáltatást. A Szociális 
Bizottság díját az Önkormányzatoknak kell 2010. évtől megfizetni. Ezt korábban az Állam fizette. Nem 
ismert az sem, hogy a normatívákat milyen alapon fogják elbírálni. Eddig a gondozotti napok számát vették 
figyelembe,  nem lehet  tudni,  hogy  figyelembe  veszik-e  azt,  melyet  a  Szociális  Bizottság  kijelöl  egy 
gondozottra. Amennyiben ezt veszik figyelembe, úgy az Önkormányzatok kerülnek nehezebb helyzetbe, 
mert  ebben  az  esetben  az  egy  házigondozóra  jutó  ellátottak  száma  magasabb  lesz  a  megengedettnél. 
Javasolta a képviselő-testületi tagoknak, hogy a házi segítségnyújtásnak szabjanak ki egy díjkeretet. 

Tóth  Csaba  polgármester: Megköszönte  az  intézményvezető  szóbeli  kiegészítését.  Amennyiben  a 
gondozási időt a Szociális Bizottság megszigorítja, úgy az intézmény gondozói létszámát növelni kell. A 
létszámbővítésnek munkabér és közterhei költsége van. Amennyiben a Szolgálat gondozási díjat vezet be, 
úgy a gondozotti létszám fog csökkenni. A 2010-es évben nehéz év elé néznek az Önkormányzatok, az 
intézmények.  A  koncepció  reális  alapokra  épül.  A  jelenlegi  gondozói  létszámmal  tervez,  az  ellátotti 
létszám  is  a  jelenlegihez  lett  tervezve.  A  bevételek  a  költségvetési  törvény  alapján  tervezettek.  A 
költségvetési törvény ismeretében kell dönteni a térítési díjakról, az étel kiszállítás díjáról. 

Kovács  Károly  polgármester:  Uzsa  település  tekintetében  a  házi  segítségnyújtásban  és  étkezésben 
részesülők száma magas. Megkérdezte, hogy reális-e a tervezett szám.

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tervezett szám 
Uzsa esetében reális. A településen vannak olyan emberek, akik a házi segítségnyújtást például gyógyszer 
kiváltásához veszik igénybe. Egyéb esetekben nem igényelnek segítséget. 

Kovács Károly polgármester: Megkérdezte, hogy az adatot a tervezéshez ki szolgáltatta.
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Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: Elmondta, hogy Farkasné Ács Andrea uzsai gondozónak 
az ellátotti számával lett tervezve a 2010-es év.

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy érdemes volna még egyszer átszámolni a koncepcióban az 
ellátottak létszámát, hogy a Szolgálatnak a 2010-es évben ne legyen visszafizetési kötelezettsége.

Meilingerné  Fügedi  Natália  intézményvezető:  Elmondta,  hogy  a  Szociális  Bizottság  az  ő 
vonatkozásukban határozott a napi egy óra gondozási időről. Visszafizetési kötelezettsége nem keletkezhet 
a Szolgálatban, inkább a dolgozói létszámot érinti.

Kovács Károly polgármester: Amennyiben a tervezett ellátottra kevés lesz egy fő házi gondozó, úgy a 
létszámot növelni kell. 

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: A 2010-es évben a Szolgálatnál a magas ellátotti létszám 
miatt várható létszámbővítés is.

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy a  Magyar  Államkincstár  ellenőrzést  tartott  a  2008-as  év 
vonatkozásában.  A  Szolgálat  működési  engedélyének  kiállítása  elhúzódott,  emiatt  visszafizetési 
kötelezettség  keletkezett.  Szigliget  és  Hegymagas  települések  vonatkozásában  1.009,-  e  Ft-ot  vontak 
vissza.  Ezt  az  összeget  a  2008.  évi  zárszámadás  felülvizsgálatával  egyidőben  visszaigényelhetik.  A 
visszaigényelt összeg az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálathoz kerül majd. 

Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat kívánnak-e kiegészítést tenni.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

111/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  egymásért”  családsegítő  és 
Gyermekjóléti  szolgálat  mint  részben önálló  intézmény 2010.  évi  költségvetési  koncepció  bevételi  és 
kiadási főösszegét 55.731.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-
önk.)

33.635

Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9.803
Intézményi saját bevétel 12.293
Előző évi pénzmaradvány 0
Összesen 55.731

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

13.446

Átadott pe
Munkaadókat terelő járulékok 3.859

Készletbeszerzések 100
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

25.846

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

7.032
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Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 4.932
Kiadások összesen: 55.731

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám 7 fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

107/2009. (XI.18.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  egymásért”  családsegítő  és 
Gyermekjóléti  szolgálat  mint  részben önálló  intézmény 2010.  évi  költségvetési  koncepció  bevételi  és 
kiadási főösszegét 55.731.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-
önk.)

33.635

Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9.803
Intézményi saját bevétel 12.293
Előző évi pénzmaradvány 0
Összesen 55.731

Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

13.446

Átadott pe
Munkaadókat terelő járulékok 3.859

Készletbeszerzések 100
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

25.846

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

7.032

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 4.932
Kiadások összesen: 55.731

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám 7  fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Mészáros László polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző
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Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

68/2009. (XI.18.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  egymásért”  családsegítő  és 
Gyermekjóléti  szolgálat  mint  részben önálló  intézmény 2010.  évi  költségvetési  koncepció  bevételi  és 
kiadási főösszegét 55.731.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-
önk.)

33.635

Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9.803
Intézményi saját bevétel 12.293
Előző évi pénzmaradvány 0
Összesen 55.731

Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

13.446

Átadott pe
Munkaadókat terelő járulékok 3.859

Készletbeszerzések 100
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

25.846

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

7.032

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 4.932
Kiadások összesen: 55.731

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám 7  fő 

Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

100/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzat  Képviselő-testülete az „Együtt egymásért” családsegítő és Gyermekjóléti 
szolgálat mint részben önálló intézmény 2010. évi költségvetési koncepció  bevételi és kiadási főösszegét 
55.731.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
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Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-
önk.)

33.635

Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9.803
Intézményi saját bevétel 12.293
Előző évi pénzmaradvány 0
Összesen 55.731

Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

13.446

Átadott pe
Munkaadókat terelő járulékok 3.859

Készletbeszerzések 100
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

25.846

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

7.032

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 4.932
Kiadások összesen: 55.731

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 7  fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

4.) Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyzőtől, a napirendi pont előterjesztőjétől, 
kívánja-e szóban kiegészíteni írásos előterjesztését.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Az írásos előterjesztését nem kívánta szóban kiegészíteni. 

Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  ülés  előtt  a  Hivatalban  tájékozódott  az  egyéb 
üzemeltetés,  fenntartás  költségekről.  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  nem kívánt  további  kérdéseket 
feltenni, elfogadásra javasolta.

Kovács  Károly  polgármester: Megkérdezte,  hogy  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzőségén 
hajtó- és kenő anyagot mire használnak.

Dr.  Takács  Nóra körjegyző:  A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy az  Európai  Parlamenti  választás 
napján a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása gépjárműjével oldotta meg a Körjegyzőség az 
ételszállítást. Az autó benzinköltsége szerepel a hajtó- és kenő anyagban. 

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat kívánnak-e kiegészítést tenni.
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További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

112/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  2009.  III.  negyedévi  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztató  ”  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének III. negyedévi 
bevételi és kiadási előirányzatai

001 Önkormányzati igazgatási tevékenység
Megnevezés  Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

Köztisztviselők alapilletménye                18339 18339 14212
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bér 0 0
ktv. Nyelvpótlék 3 főx23190.- 835 835 638
körj.vezetői pótlék 1015 1015 420
Ktv.egyéb pótl. Bank ktsg. 22 22 -
ruházati ktg 11x77300 860 883 851
teljesítmény értékelésen alapuló juttatás 652 1304 652
Jubileumi jutalom 2 fő 30 éves 3hó 672 672 673
köztisztv.közl.ktség 7 fő bejáró 705 705 284
Étkezési hozzájárulás 11x12 eFt, 1532 1543 1194
Ktv. egyéb szociális juttatása 250 250 156
EP. Választási bér 0 472 472
További m.viszonyt létesitő (prémium éves) 25 695 974
Kereset kiegészítés 0 703 777
Összesen: 24907 27438 21303
Rendszeres szem. juttatás TB jár. 29% 6303 6923 5247
Munkaadói járulék 652 702 428
1950x12x11 fő 260 269 187
táppénz
Összesen: 7215 7894 5862
Irodaszer, egyéb irodaszer 1400 1400 785
Könyv 100 100 136
Folyóirat 400 400 37
Hajtó- és kenő anyag választ. 12 11
Egyéb készlet besz. 560 560 349
Telefon 400 400 200
Bérleti dij, lizing fénymásoló 300 300 238
Gázenergia 491 641 566
Villamosenergia dij 455 455 217
Víz- és csatorna dij 40 40 20
Karbantart.,kisjavítás 380 380 391
Egyéb üzemelt.fennt. 2200 2397 1937
Reprezentáció 40 40 35
Munkáltató által fiz.Szja, telefon díj utáni szja 60 60 7
Vás. Term. Szolg. Áfa 970 1005 839
Belföldi kiküldetés, tanfolyam dij 450 459 370
Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam) 40 364 9
Tám.ért.mük.kiad.hivatalseg.illetm.4 ó 570 570 570
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Összesen: 8856 9583 6717
Összesen: 40978 44915 33882

002 Önkormányzatok elszámolásai

 Kapott normatíva: 7740 7740 5805
Közös költség: 33238 31456 22959
- ebből
Lesenceistvánd     984 fő 11452 11337 7910
Lesencetomaj      1176 fő 13686 12507 9454
Lesencefalu           327 fő 3806 3532 2629
Uzsa                     369 fő 4294 4080 2966
összesen: 2856 fő
Közp.tám.,prémiuméves 1349 1349
2009.évi kereset kiegészítés 332 332
Pénzmaradvány 2008. évi: 3179 3179
EP: választás 859 859
Igazgatási szolgáltatás dija 5
Kamat, 1 1
Függő bevétel
Összes bevétel: 40978 44915 34489

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

108/2009. (XI.18.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  2009.  III.  negyedévi  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztató”  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének III. negyedévi 
bevételi és kiadási előirányzatai

001 Önkormányzati igazgatási tevékenység
Megnevezés  Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

Köztisztviselők alapilletménye                18339 18339 14212
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bér 0 0
ktv. Nyelvpótlék 3 főx23190.- 835 835 638
körj.vezetői pótlék 1015 1015 420
Ktv.egyéb pótl. Bank ktsg. 22 22 -
ruházati ktg 11x77300 860 883 851
teljesítmény értékelésen alapuló juttatás 652 1304 652
Jubileumi jutalom 2 fő 30 éves 3hó 672 672 673
köztisztv.közl.ktség 7 fő bejáró 705 705 284
Étkezési hozzájárulás 11x12 eFt, 1532 1543 1194
Ktv. egyéb szociális juttatása 250 250 156
EP. Választási bér 0 472 472
További m.viszonyt létesitő (prémium éves) 25 695 974
Kereset kiegészítés 0 703 777
Összesen: 24907 27438 21303
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Rendszeres szem. juttatás TB jár. 29% 6303 6923 5247
Munkaadói járulék 652 702 428
1950x12x11 fő 260 269 187
táppénz
Összesen: 7215 7894 5862
Irodaszer, egyéb irodaszer 1400 1400 785
Könyv 100 100 136
Folyóirat 400 400 37
Hajtó- és kenő anyag választ. 12 11
Egyéb készlet besz. 560 560 349
Telefon 400 400 200
Bérleti dij, lizing fénymásoló 300 300 238
Gázenergia 491 641 566
Villamosenergia dij 455 455 217
Víz- és csatorna dij 40 40 20
Karbantart.,kisjavítás 380 380 391
Egyéb üzemelt.fennt. 2200 2397 1937
Reprezentáció 40 40 35
Munkáltató által fiz.Szja, telefon díj utáni szja 60 60 7
Vás. Term. Szolg. Áfa 970 1005 839
Belföldi kiküldetés, tanfolyam dij 450 459 370
Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam) 40 364 9

Tám.ért.mük.kiad.hivatalseg.illetm.4 ó 570 570 570
Összesen: 8856 9583 6717
Összesen: 40978 44915 33882

002 Önkormányzatok elszámolásai

 Kapott normatíva: 7740 7740 5805
Közös költség: 33238 31456 22959
- ebből
Lesenceistvánd     984 fő 11452 11337 7910
Lesencetomaj      1176 fő 13686 12507 9454
Lesencefalu           327 fő 3806 3532 2629
Uzsa                     369 fő 4294 4080 2966
összesen: 2856 fő
Közp.tám.,prémiuméves 1349 1349
2009.évi kereset kiegészítés 332 332
Pénzmaradvány 2008. évi: 3179 3179
EP: választás 859 859
Igazgatási szolgáltatás dija 5
Kamat, 1 1
Függő bevétel
Összes bevétel: 40978 44915 34489

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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69/2009. (XI.18.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  2009.  III.  negyedévi  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztató  ”  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének III. negyedévi 
bevételi és kiadási előirányzatai

001 Önkormányzati igazgatási tevékenység
Megnevezés  Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

Köztisztviselők alapilletménye                18339 18339 14212
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bér 0 0
ktv. Nyelvpótlék 3 főx23190.- 835 835 638
körj.vezetői pótlék 1015 1015 420
Ktv.egyéb pótl. Bank ktsg. 22 22 -
ruházati ktg 11x77300 860 883 851
teljesítmény értékelésen alapuló juttatás 652 1304 652
Jubileumi jutalom 2 fő 30 éves 3hó 672 672 673
köztisztv.közl.ktség 7 fő bejáró 705 705 284
Étkezési hozzájárulás 11x12 eFt, 1532 1543 1194
Ktv. egyéb szociális juttatása 250 250 156
EP. Választási bér 0 472 472
További m.viszonyt létesitő (prémium éves) 25 695 974
Kereset kiegészítés 0 703 777
Összesen: 24907 27438 21303
Rendszeres szem. juttatás TB jár. 29% 6303 6923 5247
Munkaadói járulék 652 702 428
1950x12x11 fő 260 269 187
táppénz
Összesen: 7215 7894 5862
Irodaszer, egyéb irodaszer 1400 1400 785
Könyv 100 100 136
Folyóirat 400 400 37
Hajtó- és kenő anyag választ. 12 11
Egyéb készlet besz. 560 560 349
Telefon 400 400 200
Bérleti dij, lizing fénymásoló 300 300 238
Gázenergia 491 641 566
Villamosenergia dij 455 455 217
Víz- és csatorna dij 40 40 20
Karbantart.,kisjavítás 380 380 391
Egyéb üzemelt.fennt. 2200 2397 1937
Reprezentáció 40 40 35
Munkáltató által fiz.Szja, telefon díj utáni szja 60 60 7
Vás. Term. Szolg. Áfa 970 1005 839
Belföldi kiküldetés, tanfolyam dij 450 459 370
Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam) 40 364 9

Tám.ért.mük.kiad.hivatalseg.illetm.4 ó 570 570 570
Összesen: 8856 9583 6717
Összesen: 40978 44915 33882
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002 Önkormányzatok elszámolásai

 Kapott normatíva: 7740 7740 5805
Közös költség: 33238 31456 22959
- ebből
Lesenceistvánd     984 fő 11452 11337 7910
Lesencetomaj      1176 fő 13686 12507 9454
Lesencefalu           327 fő 3806 3532 2629
Uzsa                     369 fő 4294 4080 2966
összesen: 2856 fő
Közp.tám.,prémiuméves 1349 1349
2009.évi kereset kiegészítés 332 332
Pénzmaradvány 2008. évi: 3179 3179
EP: választás 859 859
Igazgatási szolgáltatás dija 5
Kamat, 1 1
Függő bevétel
Összes bevétel: 40978 44915 34489

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

101/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 
2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató ” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza:

"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2009. évi költségvetésének III. negyedévi 
bevételi és kiadási előirányzatai

001 Önkormányzati igazgatási tevékenység
Megnevezés  Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

Köztisztviselők alapilletménye                18339 18339 14212
Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bér 0 0
ktv. Nyelvpótlék 3 főx23190.- 835 835 638
körj.vezetői pótlék 1015 1015 420
Ktv.egyéb pótl. Bank ktsg. 22 22 -
ruházati ktg 11x77300 860 883 851
teljesítmény értékelésen alapuló juttatás 652 1304 652
Jubileumi jutalom 2 fő 30 éves 3hó 672 672 673
köztisztv.közl.ktség 7 fő bejáró 705 705 284
Étkezési hozzájárulás 11x12 eFt, 1532 1543 1194
Ktv. egyéb szociális juttatása 250 250 156
EP. Választási bér 0 472 472
További m.viszonyt létesitő (prémium éves) 25 695 974
Kereset kiegészítés 0 703 777
Összesen: 24907 27438 21303
Rendszeres szem. juttatás TB jár. 29% 6303 6923 5247
Munkaadói járulék 652 702 428
1950x12x11 fő 260 269 187
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táppénz
Összesen: 7215 7894 5862
Irodaszer, egyéb irodaszer 1400 1400 785
Könyv 100 100 136
Folyóirat 400 400 37
Hajtó- és kenő anyag választ. 12 11
Egyéb készlet besz. 560 560 349
Telefon 400 400 200
Bérleti dij, lizing fénymásoló 300 300 238
Gázenergia 491 641 566
Villamosenergia dij 455 455 217
Víz- és csatorna dij 40 40 20
Karbantart.,kisjavítás 380 380 391
Egyéb üzemelt.fennt. 2200 2397 1937
Reprezentáció 40 40 35
Munkáltató által fiz.Szja, telefon díj utáni szja 60 60 7
Vás. Term. Szolg. Áfa 970 1005 839
Belföldi kiküldetés, tanfolyam dij 450 459 370
Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam) 40 364 9

Tám.ért.mük.kiad.hivatalseg.illetm.4 ó 570 570 570
Összesen: 8856 9583 6717
Összesen: 40978 44915 33882

002 Önkormányzatok elszámolásai

 Kapott normatíva: 7740 7740 5805
Közös költség: 33238 31456 22959
- ebből
Lesenceistvánd     984 fő 11452 11337 7910
Lesencetomaj      1176 fő 13686 12507 9454
Lesencefalu           327 fő 3806 3532 2629
Uzsa                     369 fő 4294 4080 2966
összesen: 2856 fő
Közp.tám.,prémiuméves 1349 1349
2009.évi kereset kiegészítés 332 332
Pénzmaradvány 2008. évi: 3179 3179
EP: választás 859 859
Igazgatási szolgáltatás dija 5
Kamat, 1 1
Függő bevétel
Összes bevétel: 40978 44915 34489

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

5.)„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  Megkérdezte  Dr.  Takács  Nóra körjegyzőtől,  kívánja-e  szóban kiegészíteni 
írásos előterjesztését.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Az  írásos  előterjesztés  részletesen  tartalmazza  a  „Lesence  Völgye” 
Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetési koncepcióját. Nem kívánta szóban kiegészíteni.
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Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  előterjesztésben  kifejtésre  került,  hogy  a 
Körjegyzőséget személyi állomány tekintetében az elmúlt években, bérpolitikai intézkedések miatt, csapás 
érte. Az illetményalap növelésére a Körjegyző asszony egy javaslatot terjesztett elő, mely a köztisztviselői 
illetményalap 5% mértékben történő eltérítését tartalmazza.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta,  hogy a köztisztviselőkre nagy terheket  hárítottak,  rövidültek az 
ügyintézési  határidők,  bonyolódtak  az  ügyintézési  folyamatok.  Az  illetményalap  növekménnyel 
kapcsolatosan felmerült benne, hogy az ÖNHIKI-s Önkormányzatoknál kitétel lesz-e a bérnövekmény. A 
2010. évi ÖNHIKI kiírást nem ismeri, de óvatosan kell kezelni a bérnövekményt,  mert kizáró ok lehet. 
Minden intézmény vezetője hasonlóképpen tudna kiállni  a  dolgozóiért,  hiszen ismert,  hogy mindenhol 
sokat kell dolgozni. A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetési koncepcióját 
elfogadásra javasolta.

Kigyós  Ferenc  polgármester:  A  bérnövekmény  a  fenntartó  Önkormányzatok  911.180,-  Ft-tal  terheli. 
Ahhoz,  hogy  az  Önkormányzatokat  az  ÖNHIKI  pályázatból  ne  zárják  ki,  a  bérnövekmény  miatti 
különbséget jutalomkeretbe kellene tenni. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Javasolta  a  2010.  évi  költségvetési  koncepciót  az  előterjesztett  formában 
elfogadni, és körültekintést kért az költségvetési rendeletek készítésénél.

Kovács Károly polgármester: Amennyiben a koncepció az illetményalap növelésével kerül elfogadásra, 
úgy a dolgozók bérét januárban a régi, vagy az új illetményalappal számolják?

Dr. Takács Nóra körjegyző: Az új illetményalap a költségvetési rendeletek elfogadásakor lépne életbe.

Tóth Csaba polgármester: A köztisztviselők törvényes bérét muszáj tervezni, azonban az eltérítés miatti 
különbözetet nem. 

Kovács Károly polgármester: Megkérdezte, hogy utólag a különbözet kifizetésre kerül-e.

Dr.  Takács  Nóra körjegyző:  Amennyiben  a költségvetési  rendeletbe tervezve lesz,  úgy a  különbözet 
visszamenőleg kifizetésre kerül. 

Kovács  Károly  polgármester:  Megkérdezte,  hogy  a  nyelvpótlékot  kötelező-e  fizetni  mindenkinek, 
függetlenül attól, hogy használja, vagy sem.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Elmondta,  hogy  ezen  köztisztviselők  esetén  alanyi  jogon  jár  a 
nyelvvizsgapótlék. 

Hogyorné  Szi-Márton Ildikó  alpolgármester:  Elmondta,  hogy a  koncepció  táblázatos  részében látta, 
hogy a 2009. évi eredeti előirányzat, valamint az III. negyedévi teljesítések ellenére is sok helyen túl van 
tervezve a 2010-es koncepció. Ilyen például a folyóirat, ahol a III. negyedévi teljesítés nagyon alacsony, a 
koncepcióban mégis a 2009-es eredeti előirányzatnál is magasabb összeg lett tervezve 2010-re.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a folyóiratok esetében a legtöbb 
teljesítésre november végén, decemberben kerül sor, így ezek a teljesítések a III. negyedévi beszámolóban 
nem szerepelhetnek. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Körjegyzőségen nagy mennyiségű irodaszer fogy, melyek 
jelentős részét a papír és fénymásoló patron teszi ki. A jövő évi önkormányzati  választások után, az új 
képviselő-testületeknek célszerű lesz azon gondolkodnia, hogy laptopot szerezzenek be, mert a 4 év során 
kifizetődőbb, mint a papír. 
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Dr. Takács Nóra körjegyző: A testületi anyagok készítése, sokszorosítása is jelentős időt igényel.

Kardos Béla alpolgármester: Megkérdezte, hogy az 5%-os illetményalap növelése az önkormányzatok jó 
szándéka? 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Igen.

Kardos Béla alpolgármester: Megkérdezte a képviselő-testületeket, hogy minden intézménynél kívánnak-
e 5%-os bérnövekményt eszközölni? Az Önkormányzatok fenntartásában működnek óvodák, iskolák, ahol 
szintén sokat kell dolgozni. Amennyiben az illetményalap növelését a képviselő-testületek elfogadják, úgy 
azt  eszközöljék  az  óvodában,  az  iskolában  is,  valamint  a  további  önkormányzati  intézményeknél. 
Emelkedjen a jövedelme a takarítónőnek, az óvónőnek, a tanítónőnek, hivatalsegédnek és asszisztensnek 
egyaránt.  Tudomásul  kell  venni,  hogy  a  maga  szintjén,  a  maga  munkaterületén  mindenki  elvégzi  a 
feladatát.  Minden  intézménynél  csökkent  a  személyi  állomány,  az  elvégzendő  munka  azonban  nem. 
Elmondta, hogy nem a pénzt sajnálja, hanem ésszerűen, az elveket figyelembe véve próbálja a javaslatot 
kezelni. Javasolta, hogy az év végén keletkezett  pénzmaradvány kerüljön felosztásra a dolgozók között 
jutalomként. 

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Egyet  ért  az  elhangzottakkal,  de  azért  terjesztette  elő  az  illetményalap 
eltérítést, mert a Körjegyzőség ügyintézőire egyre több feladatot hárítanak, a juttatásokat, melyeket ezen 
feladatokra szántak, pedig visszavették. Az ügyintézők szabadságait sem tudják kivenni, mert a határidőket 
tartani kell. Így szabadságuk elveszik, hiszen a kifizetés nem megoldott. Az illetményalap eltérítéssel ezt 
lehetne kompenzálni. Az iskolában dolgozó közalkalmazottak esetében nem szabad elfelejteni, hogy őszi, 
téli, tavaszi, nyári szünet is van.

Kardos  Béla  alpolgármester:  Tisztában  van  azzal,  hogy  egy  Körjegyzőségen  mennyit  kell  az 
ügyintézőknek dolgozni. Elvi kérdései vannak, úgy gondolja, hogy jogos lenne az illetményalap emelés 
minden intézménynél.  A jutalomkeret  létrehozását támogatja,  majd év végén a dolgozók teljesítményét 
ebből a keretből lehet elismerni jutalom formájában. 

Kigyós Ferenc polgármester: Igazat ad Dr. Takács Nóra körjegyzőnek abban, hogy az iskola esetében 
vannak  szünetek.  A  Körjegyzőségen  pályázati  időszak,  zárszámadási  időszak,  koncepció  készítés, 
beszámolók készítése, költségvetési időszakok vannak, így a köztisztviselők ideje egész évre vonatkozóan 
be van osztva. Javasolta,  hogy az illetményalap eltérítése miatti  különbözetet jutalomkeretbe tegyék az 
önkormányzatok, így az ÖNHIKI pályázatot sem érintené.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta,  hogy az ÖNHIKI kizárólag a polgármesterre tér  ki  személyi 
kérdések tekintetében. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az elhangzottak során eszébe jutott egy szó: szolidaritás. A 
lesenceistvándi képviselők lemondtak a tiszteletdíjukról. Véleménye szerint globálisan kell gondolkodni. 
Minden intézményvezetőnek  meg  van  a  joga,  hogy a  saját  dolgozói  plusz  juttatásáért  lobbizzon.  Úgy 
gondolja, hogy az intézményeket egységesen kellene kezelni. Amennyiben az egyik intézményben eltérítik 
az  illetményalapot,  úgy  a  másik  intézményben  is.  A  ruházati  költségtérítést  a  köztisztviselők  részére 
kötelező adni, míg az közalkalmazottaknak csak adható. Eddig a közalkalmazottak is részesültek ruházati 
költségtérítésben,  azonban  ha  az  önkormányzatok  működése  a  jövő  évben  ezen  múlik,  úgy  a 
közalkalmazottaktól a ruhapénzt meg kell vonni. Felelősségteljesen kell a képviselő-testületeknek dönteni 
ebben a témában. 

Mészáros  László  polgármester:  A költségvetési  törvény tervezetet  ismerve  el  kell  gondolkodniuk  az 
Önkormányzatoknak,  hogy a  jövőre  nézve  mit  engedhetnek  meg  maguknak,  hol  kell  megszorításokat 
alkalmazni.  Elmondta,  hogy a Körjegyzőség személyi  leterheltsége nem egyenlő.  Mindenkinek fel  kell 
sorakoztatni az érveit, ellenérveit ahhoz, hogy a jövőben tisztábban látva könnyebb legyen a döntés. 
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Tóth  Csaba  polgármester:  Egyetért  az  előtte  szólóval.  Úgy  gondolja,  hogy  a  hatékony,  takarékos 
működéshez kellenek az ilyen és ehhez hasonló képviselői viták, melyből látszik, hogy a képviselő-testületi 
tagok felelősségteljesen végzik munkájukat. 

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Egyetért  az  elhangzottakkal,  azzal,  hogy  a  költségvetési  rendeletek 
készítésekor  kell  erre  a  témára  visszatérni.  Nem  szabad  egyenlőséget  felállítani  az  önkormányzati 
intézmények  között.  Nem szabad elfelejteni  azt,  hogy munkaarányosan  történnek a juttatások.  A négy 
települést ellátó Körjegyzőség alá dolgozik az óvodáknak, az iskolának, az „Együtt Egymásért” Szociális 
és  Gyermekjóléti  Szolgálatnak.  Figyelembe  kell  venni  a háttér  munkát,  mely nélkül  az önkormányzati 
intézmények  nem  tudnának  működni.  Véleménye  szerint  a  képviselő-testületi  tagok  vannak  olyan 
felelősségteljesek, hogy ezeket figyelembe véve meg tudják hozni a döntést. A Körjegyzőség 2010. évi 
koncepcióját elfogadásra javasolta. 

Oravecz  Attila  képviselő:  Az  ülésen  elhangzott,  hogy a  köztisztviselők  a  szabadságokat  nem tudják 
kivenni.  Úgy gondolja,  hogy a személyi  létszám a körjegyzőségen belül  megengedi  a helyettesítést.  A 
körjegyzőség, iskola összevonások azért történtek, hogy a gazdálkodás takarékosabb legyen. Véleménye 
szerint  a  törvény a  béreket  jól  szabályozza,  figyelembe  kellene  venni,  hogy az  összevonások miért  is 
történtek. Tudomása szerint a szabadságok nem vesznek el, hanem felhalmozódnak.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem vihető át az előző évi szabadság, csak nagyon indokolt esetben.

Nagy  Károly  alpolgármester:  Arra  kíváncsi  a  jövőre  nézve,  hogy  a  képviselő-testületi  anyagok 
sokszorosítása  a  nyomatatási  költségen  túl  mennyi  munkaidőt  vesz  igénybe.  Ezt  a  munkaidőt  a 
köztisztviselő  hasznosabb  dolgokra  is  fordíthatná.  Javasolta  a  képviselő-testületeknek,  hogy  a  laptop 
vásárlást gondolják át. A 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadásra javasolta.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy a prémiuméves munkavállaló, aki munkavégzésre 
nincs berendelve, miért kap ruházati költségtérítést.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Annak  idején  a  képviselő-testületek  fogadták  el,  hogy  a  prémiuméves 
munkavállaló ne legyen berendelve. A ruházati költségtérítést számára törvény írja elő. 

Illés Dezső képviselő:  A 2010.  évi költségvetési  koncepciót elfogadásra javasolta.  Akkor tartja a vitát 
szükségesnek, amikor már konkrét számokat látnak a képviselő-testületek, ez pedig a költségvetési törvény 
elfogadása után lesz.

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat kívánnak-e kiegészítést tenni.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2  
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

113/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  2010.  évi  költségvetési  koncepcióját  elfogadja  és  az  alábbi  tervezési  szempontokat 
határozza meg:

- a költségvetési szerv 2010. évtől bérfejlesztésre az illetményalap 5 %-os eltérítését a 
2010. évi költségvetés beterjesztésekor tárgyalja.

-  a  köztisztviselők  teljesítményértékeléséhez  személyi  illetmények  4  %-ának megfelelő  összegű 
előirányzat tervezhető

- Az intézmény létszámkeretét a 2009. évi szinten tervezi
- a dologi kiadások tervezésekor a szerkezeti változások felett az ismert áremelkedések 

hatására tekintettel kell az előirányzatokat meghatározni. 
- Az intézmény felhalmozási kiadást tervez.
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Határidő: 2009. november 12.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

109/2009. (XI.18.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  2010.  évi  költségvetési  koncepcióját  elfogadja  és  az  alábbi  tervezési  szempontokat 
határozza meg:

- a költségvetési szerv 2010. évtől bérfejlesztésre az illetményalap 5 %-os eltérítését a 
2010. évi költségvetés beterjesztésekor tárgyalja.

-  a  köztisztviselők  teljesítményértékeléséhez  személyi  illetmények  4  %-ának megfelelő  összegű 
előirányzat tervezhető

- Az intézmény létszámkeretét a 2009. évi szinten tervezi
- a dologi kiadások tervezésekor a szerkezeti változások felett az ismert áremelkedések 

hatására tekintettel kell az előirányzatokat meghatározni. 
- Az intézmény felhalmozási kiadást tervez.
-

Határidő: 2009. november 12.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

70/2009. (XI.18.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  2010.  évi  költségvetési  koncepcióját  elfogadja  és  az  alábbi  tervezési  szempontokat 
határozza meg:

- a költségvetési szerv 2010. évtől bérfejlesztésre az illetményalap 5 %-os eltérítését a 
2010. évi költségvetés beterjesztésekor tárgyalja.

- a  köztisztviselők  teljesítményértékeléséhez  személyi  illetmények  4  %-ának  megfelelő  összegű 
előirányzat tervezhető

- Az intézmény létszámkeretét a 2009. évi szinten tervezi
- a dologi kiadások tervezésekor a szerkezeti változások felett az ismert áremelkedések 

hatására tekintettel kell az előirányzatokat meghatározni. 
- Az intézmény felhalmozási kiadást tervez.

Határidő: 2009. november 12.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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102/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 
2010. évi költségvetési koncepcióját elfogadja és az alábbi tervezési szempontokat határozza meg:

- a költségvetési szerv 2010. évtől bérfejlesztésre az illetményalap 5 %-os eltérítését a 
2010. évi költségvetés beterjesztésekor tárgyalja.

-  a  köztisztviselők  teljesítményértékeléséhez  személyi  illetmények  4  %-ának megfelelő  összegű 
előirányzat tervezhető

- Az intézmény létszámkeretét a 2009. évi szinten tervezi
- a dologi kiadások tervezésekor a szerkezeti változások felett az ismert áremelkedések 

hatására tekintettel kell az előirányzatokat meghatározni. 
- Az intézmény felhalmozási kiadást tervez.

Határidő: 2009. november 12.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

6.) Tájékoztató a Fogorvosi Szolgálat működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település Polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település Polgármestere
Mészáros László Lesencetomaj Település Polgármestere
Kigyós Ferenc Lesencefalu Település Polgármestere

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Fogorvosi Szolgálat beszámolóját dr. Rónai András és dr. 
Vadas  Ágnes  fogorvosok  készítették  el.  A  beszámolóhoz  szóbeli  kiegészítést  nem  kívánt  tenni.  A 
beszámolót elfogadásra javasolta. 

Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat kívánnak-e kiegészítést tenni.

Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  lesencetomaji  orvosi  rendelő  átalakítása  során  a 
fogorvosi rendelő is felújításra került, melyre pályázati támogatás állt az önkormányzat rendelkezésére. A 
fogorvosi szolgálat az átalakítás, felújítás során Balatonedericsen látta el a fogorvosi teendőket. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

114/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Fogorvosi  Szolgálat 
működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogorvosi Szolgálat működéséről szóló – a 
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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110/2009. (XI.18.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Fogorvosi  Szolgálat 
működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogorvosi Szolgálat működéséről szóló – a 
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Mészáros László polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

71/2009. (XI.18.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Fogorvosi  Szolgálat 
működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesencefalu Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a Fogorvosi Szolgálat működéséről szóló – a 
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Kigyós Ferenc polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

103/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Fogorvosi  Szolgálat  működéséről” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogorvosi Szolgálat működéséről szóló – a határozat 
mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Kovács Károly polgármester

7.) 2010. évi csatornadíj megállapítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település Polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település Polgármestere
Mészáros László Lesencetomaj Település Polgármestere
Kigyós Ferenc Lesencefalu Település Polgármestere

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  tavalyi  évben  az  önkormányzatok  a  kéttényezős  díjat 
választották. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Az idei évben szintén lehetőség van a kéttényezős díj választására. 

Tóth Csaba polgármester: A tavalyi  évben Lesenceistvándon 450,- Ft/hó összeg volt  a  rendelkezésre 
állási díj. Javasolta, hogy az idei évben is kéttényezős díjat válasszák a képviselő-testületek. 
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Mekérdezte a képviselő-testületi tagokat kívánnak-e kiegészítést tenni.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

12/2009. (XI.19) Kt. rendelet
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló
8/2008. (XI.26.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

9/2009. (XI.19) Kt. rendelet
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló
13/2008. (XI.26.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

13/2009. (XI.19 Kt. rendelet
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló
8/2008. (XI.26.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

10/2009. (XI.19) Kt. rendelet
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló
9/2008. (XI.26.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 16.10kor bezárta.

Mészáros László Dr. Takács Nóra Tóth Csaba
 polgármester körjegyző  polgármester

Kovács Károly Kigyós Ferenc
polgármester polgármester

Gelencsér Ferencné Kardos Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

Németh Vincéné Kovács Lajos 
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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