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Készült: Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Lesencetomaj  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  és  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2010. 
február  10-én  (szerda),  16,30  órai  kezdettel  megtartott  együttes  nyilvános 
üléséről.

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesencefalu

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

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

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó
Torma István r.törm.
Marton Zsolt r.fmdgy.

Jegyzőkönyv-vezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Kigyós  Ferenc  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  6  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 4 képviselő jelen van, így a képviselőtestületek 
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta.

Ezt  követően  Lesencefalu  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Kardos  Béla  és 
Bogdán Csaba képviselőt, Lesencetomaj Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Sáfár 
Béla és Kovács Lajos képviselőt megválasztani.



Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással alakszerű határozathozatal nélkül – egyetértett a jegyzőkönyv-
hitelesítőként Sáfár Béla 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 Kardos Béla és Bogdán Csaba képviselők megbízásával.

Javaslatot tett az ülés napirendjére. Az ülésre meghívottakra tekintettel meghívóban 7. napirendi pontként 
szereplő Körzeti megbízotti irodába számítógép biztosítása című napirendet javasolta elsőként tárgyalni. 
Elmondta,  hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 2009.  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámoló a kiküldött meghívóban szerepel, azonban azt a Kistérségtől nem kapta meg a Körjegyzőség, 
így a napirendi pontot törölni szükséges.

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

Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  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 4 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.) Körzeti megbízotti irodába számítógép biztosítása
2.) „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetése
3.)  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  köztisztviselőinek  teljesítménykövetelményei 
alapját képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása
4.) Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2009. évi tevékenységéről
5) Köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól szóló helyi rendeletek módosítása
6.) Általános iskolai első osztályosok beiskolázása 2010/2011. tanévre

Kigyós Ferenc polgármester a napirendek elfogadását követően felkérte Torma István körzeti megbízott 
rendőrt napirend előtt tartsa meg tájékoztatóját.

Torma István r.törm.:  Elmondta,  hogy tájékoztatójában a  fiatalok szórakozásával  kapcsolatban kíván 
néhány észrevételt ismertetni. Lesenceistvánd, Lesencetomaj és újabban Lesencefalu településeken egyre 
gyakoribbak  a  diszkók,  melyek  a  fiatalok és  még  szórakozni  járó  idősek  garázda jellegű  magatartását 
vonják maguk után. Ezen rendezvények a lakosságot kisebb mértékben zavarják. A rendezvények kapcsán 
vagyoni jellegű károk kevésbé keletkeznek, azonban a pihenni vágyók nyugalmát annál inkább zavarják. A 
rendezvény  szervezője  a  diszkókat  minden  alkalommal  bejelentette.  Lesencetomaj  Település 
Önkormányzata  képviselő-testülete  helyi  rendeletben  szabályozta  az  üzletek  éjszakai  nyitva  tartását, 
valamint azt, mennyi zenés rendezvény tartható egy évben. Elmondta, hogy a Rendőrség egy jogalkalmazó 
szerv, így intézkedni kizárólag abban az esetben tud, ha a jogalapja megvan. Az üzemeltető a rendezvények 
alkalmával eleget tesz bejelentési kötelezettségének, valamint a szükséges engedélyekkel rendelkezik, így a 
rendőrség kizárólag visszatérő ellenőrzést folytathat. Elmondta, hogy a bulik alkalmával ő is fellépett már, 
illetve előfordult, hogy több rendőrrel együtt volt szükség intézkedésre, melyet a fiatalok sérelmeztek. 
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Rendőri  távollétben  azonban  a  fiatalok  viselkedése  megváltozik,  ebben  az  időben  verekedések  is 
előfordulnak.  A  legutóbbi  időben  a  fiatalok  főként  Lesenceistvándon  szórakoznak.  A  lesenceistvándi 
üzemeltető személyesen kereste fel, hogy a rendezvényeket biztosítsa. Véleménye szerint nagyobb veszélyt 
jelentene az, ha a rendezvényt ő biztosítaná, hiszen ez idő alatt kisebb-nagyobb csoportok személy elleni 
bűncselekményeket követnek el, látva, hogy a rendőr a bulikat biztosítja, így szabadon garázdálkodhatnak 
a  hegyben  és  a  településeken.  Ezen  rendezvényeket  a  helyi  fiatalok  sem  látogatják  szívesen,  hiszen 
rengeteg az idegen ember. A fiatalok saját maguk szórakoztatása miatt kezdtek el ezekben a bulikba járni, 
de  most  már  nem érzik  sajátjuknak,  inkább  nem mennek  a  problémák  elkerülése  miatt.  Ezidáig  sem 
Lesencetomajról,  sem Lesencefaluról, sem pedig Lesenceistvándról nem érkezett  a bulikkal kapcsolatos 
bejelentés, mely rendőri intézkedést vont volna maga után. Ahhoz, hogy a rendőrség bármilyen módon 
intézkedni  tudjon,  bejelentésre  van szükség,  mely  eddig nem történt  meg.  A rendőrség lehetőségeihez 
mérten igyekszik a rendezvények alkalmával  fokozott  ellenőrzést tartani, azonban személyi  állományuk 
minimális. Ennek következtében előfordulhat az is, hogy a körzeti megbízottak a kapitányságon látnak el 
járőrszolgálati feladatokat. A garázda jellegű bűncselekményekkel kapcsolatban elmondta, hogy az eddig 
történtek  nem  jelentősek.  Lesencetomajon  fordult  elő  ablaktörés.  Egyik  esetben  sem  kívánt  a  sértett 
feljelentést  tenni,  így a  rendőrség  nem intézkedhet.  A  rendezvényeket  a  rendőrség  önhatalmúlag  nem 
tetszését  kifejezve  nem  zárathatja  be.  Megköszönte,  hogy  tájékoztatóját  a  képviselő-testületi  tagok 
meghallgatták.

Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte Torma István körzeti megbízott tájékoztatóját. Lesencetomaj 
Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szükséges  lépés  megtette  a  rendezvények  korlátozása 
érdekében.  A  többi  településnek  lehetősége  van  hasonló  rendeletet  alkotni.  Megkérdezte  a  képviselő-
testületi tagokat kívánnak-e hozzászólni az elhangzottakhoz.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a rendőrség tájékoztatóját. Kérte a körjegyző asszonyt, hogy a 
lesencetomaji  rendeletből  részére  másolatot  biztosítani  szíveskedjen,  hogy  a  jövőben  Lesenceistvánd 
Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  is  hasonló  rendeletet  alkosson.  Úgy  gondolja,  hogy  a 
településeket nem szabad elválasztani egymástól, hiszen a problémák a lesenceistvándi és lesencetomaji 
polgárokat is érintik. A rendelet alkotását meg kell a képviselő-testületi tagoknak fontolni, hiszen egyre 
gyakrabban  fordulnak  elő  zenés  rendezvények.  Eleinte  a  helyi  fiatalok  részvételével  zajlottak  ezek, 
azonban mára  egyre  kevesebb a helyi  résztvevő.  Véleménye  szerint  az  idegeneknek nem kellene bulit 
szervezni.

Kigyós Ferenc polgármester: A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy mindig voltak fiatalok, 
bálok,  rendezvények.  A gazdasági  helyzetre  sok  mindent  rá  lehet  fogni,  azonban az  ilyen  és  hasonló 
rendezvényekre  a  fiataloknak  szükségük  van.  Ezek  kapcsán  felmerült  problémák  nem helyi  szintűek, 
hanem térségi,  illetve országos problémák.  Ezeket  a képviselő-testületi  tagok helyi  szinten nem biztos, 
hogy  meg  tudják  oldani.  Több  fiatal  érkezik  Tapolcáról  a  rendezvényre,  akikről  köztudott,  hogy  a 
rendezvények során a balhét  keresik,  belekötnek a szórakozó fiatalokba előzmények  nélkül.  Ezért  sem 
szeretnek a helyiek ezen bulikon részt  venni.  A legtöbb fiatal nem jár  Tapolcára szórakozni,  inkább a 
Balaton  partra  mennek,  hiszen  a  tapolcai  bulik  során  gyakran  előfordulnak  verekedések,  egyéb 
összeszólalkozások.

Marton Zsolt r.fmdgy.: Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy az ügy végére előbb-utóbb a végére 
jár a rendőrség. Ennél többet azonban nem mondhat. Kérte, hogy bármilyen atrocitás éri a gyermekeket, 
szülőket, telefonáljanak a kapitányságra és bátran mondják meg, kitől szenvedték azt el. Ki kell mondani a 
nevét az illetőnek, nem szabad félni. A sértettek a legtöbb esetben magán indítvánnyal élhetnek. Az esetek 
90%-ban azonban nem élnek magánindítvánnyal. A rendőrség garázdaság szabálysértése miatt feljelentést 
tesz. A magánindítványnak anyagi vonzata is van, ennek ellenére javasolta, hogy aki teheti használja ki, 
nem szabad szó nélkül elmenni a bűncselekmények mellett. A rendőrség tisztában van azzal, kik azok a 
személyek  akik  az  esetek  90  %-ában  a  rendzavarást  előidézik.  Ebben  az  esetben  fel  kell  hívni  a 
rendőrséget, személyleírást adni, de az autó vagy rendszám alapján is el lehet indulni. Garázdaság vagy 
rendzavarás szabálysértése indulhat az illető ellen. A lakosság nyugalma érdekében kérte, hogy a probléma 
felmerülésekor jelezzenek a rendőrségnek, hogy az eljárást megindítsák.
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Torma  István  r.törm.: Elmondta,  hogy  a  településeken  az  terjedt  el,  hogy  a  rendőrök  nem mernek 
intézkedni egy-egy csoport megjelenése alkalmával. Amennyiben bármilyen intézkedésre van szükség egy-
egy felmerült probléma alkalmával, úgy azt a rendőrség végrehajtja, függetlenül attól, kiről van szó.

Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte a rendőrség hozzáállását a témához. Az Önkormányzatok is 
próbálnak oda figyelni arra, hogy ne alakuljanak ki problémák egy-egy ilyen rendezvényen, ha szükséges a 
rendőrségnek ők tesznek feljelentést. Megköszönte a körzeti megbízott tájékoztatását.

Kigyós Ferenc polgármester a napirend előtti felszólalást követően rátért a napirendek tárgyalására.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.)   Körzeti megbízotti irodába számítógép biztosítása  
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!)

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy Torma István körzeti megbízott azzal a kéréssel fordult a 
lesencei községek képviselő-testületeihez, hogy a körzeti megbízotti irodába egy jól felszerelt számítógépet 
biztosítsanak  részére.  Véleménye  szerint  a  kérés  indokolt,  javasolta  a  körzeti  megbízott  kérésére 
számítógép biztosítását.

Mészáros  László polgármester: Elmondta,  hogy a körzeti  megbízott  ezen igényét  2009.  októberében 
jelezte,  azonban kérte,  hogy azt  írásban  is  tegye  meg.  A kérelem az  előterjesztés  mellékletét  képezi. 
Elmondta,  hogy a közbiztonság ingatag állapotban áll,  ennek oka az  elszegényedés  is.  Ennek kapcsán 
szükséges  a  rendőri  jelenlét  a  településeken.  A számítógép  biztosítását  azért  javasolta,  hogy a  körzeti 
megbízott ezáltal írásos tevékenységét az irodában végezhesse, továbbá ezáltal nő az eltöltött területi órák 
számát.  A  technikai  minimum  feltétetek  a  kérelemben  szerepelnek.  Véleménye  szerint  a  hordozható 
számítógép megfelelő volna.

Torma  István  r.törm.:  Elmondta,  hogy  nem  számít  asztali  vagy  hordozható-e  a  számítógép,  a 
felszereltsége a lényeg. Azért kérte a számítógépet, mert ezáltal a községekben töltött területi órák száma 
növekedne, illetve a reakció idő sem mindegy. Nem mindegy, hogy a körzeti megbízotti irodában látja el az 
adminisztrációkat, vagy Tapolcára kell emiatt bemenni. Elmondta továbbá, hogy a rendőrségi programok 
internet alapúak, úgynevezett infranet hálózaton működnek, ezért volna szükség internet-kapcsolatra. Ez 
nem  jelentené  azt,  hogy  a  számítógépet  internetezésre  használja,  azonban  a  munkavégzésnek 
elengedhetetlen  feltétele.  Azért  nem  a  rendőrkapitányságon  keresztül  kezdeményezte  a  számítógép 
beszerzését, mert a körzeti megbízotti személy változása esetén a számítógép a körzeti megbízotti irodába 
maradhat. 

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a körjegyzőség informatikai rendszerében az elmúlt évben 
fejlesztések  történtek.  A  lecserélt  gépek  között  a  körzeti  megbízott  által  megjelölt  paraméterekkel 
rendelkező számítógép megtalálható, ahhoz már csak egy nyomtatót kellene vásárolni. Úgy gondolja, hogy 
jelen gazdasági helyzetben oda kell figyelni, mire költenek az önkormányzatok. A gépek használhatóak, az 
alap  programok  futnak  rajtuk.  Utána  néz  a  kiselejtezett  eszközállománynak  és  tájékoztatást  ad  a 
polgármestereknek, amennyiben a javaslatát a körzeti megbízott úr elfogadja.

Torma István r.törm.: Megköszönte Tóth Csaba polgármester úr javaslatát. Kérelme benyújtásakor nem 
gondolt  új  számítógép  vásárlásra.  Ismeri  a  gazdasági  helyzetet,  tudja,  hogy az  Önkormányzatoknál  is 
megszorítások vannak. Bármilyen megoldás segítség lehet és a köz érdekét szolgálja.

4



Kigyós  Ferenc  polgármester: Megköszönte  a  polgármester  urak  szóbeli  kiegészítését,  javaslatát.  A 
napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

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  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

4/2010. (II.10.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Körzeti  megbízotti irodába számítógép 
biztosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesencetomaj, Kossuth u. 51. szám alatti 
körzeti  megbízotti  irodába  Torma  István  r.tőrm.  körzeti  megbízott  által  igényelt  számítógépet  2010. 
március 1-jétől biztosítja.

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Mészáros László polgármestert, hogy 
kössön megállapodást Torma István r.törm. körzeti megbízottal a számítógép használatáról. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

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

4/2010. (II.10.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Körzeti  megbízotti  irodába  számítógép 
biztosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesencetomaj, Kossuth u. 51. szám alatti 
körzeti  megbízotti  irodába  Torma  István  r.tőrm.  körzeti  megbízott  által  igényelt  számítógépet  2010. 
március 1-jétől biztosítja.

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  kössön 
megállapodást Torma István r.törm. körzeti megbízottal a számítógép használatáról. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Mészáros László polgármester

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

4/2010. (II.10.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Körzeti  megbízotti  irodába  számítógép 
biztosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Lesencetomaj,  Kossuth  u.  51.  szám alatti 
körzeti  megbízotti  irodába  Torma  István  r.tőrm.  körzeti  megbízott  által  igényelt  számítógépet  2010. 
március 1-jétől biztosítja.
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Lesencefalu Település Önkormányzata  Képviselő-testülete felkéri  Mészáros László polgármestert,  hogy 
kössön megállapodást Torma István r.törm. körzeti megbízottal a számítógép használatáról. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

4/2010. (II.10.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Körzeti megbízotti irodába számítógép biztosítása” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Település Önkormányzata  Képviselő-testülete a Lesencetomaj,  Kossuth u.  51.  szám alatti  körzeti 
megbízotti irodába Torma István r.tőrm. körzeti megbízott által igényelt számítógépet 2010. március 1-jétől 
biztosítja.

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Mészáros László polgármestert, hogy kössön 
megállapodást Torma István r.törm. körzeti megbízottal a számítógép használatáról. 

Határidő: folyamatos
Felelős : Kovács Károly polgármester

Torma István és Marton Zsolt 16.50 perckor távoztak a képviselő-testületek együttes üléséről.

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

Kigyós Ferenc polgármester:  Elmondta,  hogy 2009.  novemberében a képviselő-testületek a „Lesence 
Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi koncepcióját elfogadta. A 2010. évi költségvetés tervezése 
időszakában a polgármesterek, a körjegyző asszony, illetve a pénzügyi munkatársak egyeztettek, melynek 
eredményeként elkészült a körjegyzőség 2010. évi költségvetése. Megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyző 
asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni írásos előterjesztését.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Nem kívánt  szóbeli  kiegészítést  tenni,  a  felmerült  kérdésekre  szívesen 
válaszol.

Orbán Kálmán képviselő: Az előterjesztésben olvasható, hogy a körjegyzőség bevételének és kiadásának 
eredeti előirányzata 46.047,- e Ft, az állami normatíva azonban csak 6.606,- e Ft. Úgy gondolja, hogy a 
fenntartó  Önkormányzatok  a  magas  finanszírozást  sokáig  nem  tudják  biztosítani,  további  települések 
csatlakozására lesz szükség ahhoz, hogy a körjegyzőség fenntartása biztosított legyen. Nem gondolta volna, 
hogy az állam ennyire alul finanszírozza az önkormányzatokat.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a 2008-as évben az állami normatíva 10.000,- e Ft volt, mely 
azóta folyamatosan csökken.

Kigyós  Ferenc  polgármester: Elmondta,  hogy  Orbán  Kálmán  képviselő  úr  észrevétele  minden 
intézménynél  előfordul,  minden  önkormányzatnál,  az  óvodáknál,  az  iskolánál.  Az  Önkormányzatok 
próbálnak ésszerű lépéseket hozni ahhoz, hogy az intézmények működése zavartalan legyen, a színvonalat 
fenn  tudják  tartani,  ehhez  minden  anyagi  segítséget  igyekeznek  biztosítani.  Az  Önkormányzatok  ahol 
tudnak létszámot, kiadásokat csökkentenek, míg az állam ezzel párhuzamosan a normatívát csökkenti. A 
körjegyzőség 2010. évi költségvetését elfogadásra javasolta.
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Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy a 2010. évi koncepció tárgyalásakor vitát keltett az 5 
%-os illetményeltérítés, melyből a 2010. évi költségvetésben 8 % lett.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy A koncepció készítésénél 5 % illetmény alap kiegészítéssel 
számolt, most pedig a polgármesterekkel történt egyeztetést követően 8 % alapilletmény kiegészítéssel.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Az előterjesztésben az olvasható, hogy a köztisztviselői alapilletményt 
8 % mértékben eltéríteni szíveskedjenek a képviselő-testületek.

Dr. Takács Nóra körjegyző:  A polgármesterekkel  folytatott  előzetes  megbeszélésen abban állapodtak 
meg,  hogy  a  köztisztviselők  a  tavalyi  bérüknek  megfelelő  mértékű  bért  kapnak  az  idei  évben  is.  A 
polgármesterekkel  való  egyeztetés  után  10-es  szorzóval  lett  számolva,  illetve  a  8  %-os 
alapilletménykiegészítés  teszi  ki  a  köztisztviselők tavalyi  bérének megfelelő összeget.  Ezt  nagyjából  a 
cafetéria 10-es szorzó és a 8 %-os alapilletmény kiegészítés együttesen biztosítja.

Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  tavalyi  évben  a  közszférát  olyan  mértékű 
megszorítások érték, hogy a 2010-es évben bércsökkentéssel kellett volna szembe nézni,  amennyiben a 
körjegyző asszony ezt az áthidaló megoldást nem alkalmazza. A köztisztviselők az illetménykiegészítés és 
a caffeteria bevezetésével kapnak a tavalyi  évhez hasonló mértékű juttatást.  Törvényi  előírás alapján a 
köztisztviselők eddig ruházati költségtérítés, 13. havi juttatás, étkezési utalványt kaptak, ezeket eltörölték. 
Ennek áthidalására  javasolta  a  körjegyző  asszony az  illetménykiegészítést,  valamint  a  10-es  szorzóval 
számított  caffeteriát.  Elmondta,  hogy  a  körjegyzőség  túl  van  terhelve.  Az  összevonás  során  2  fővel 
kevesebb létszámmal kezdték meg a munkát, mindamellett, hogy nem volt például műszaki ügyintéző sem. 
Az  elmúlt  5  évet  tekintve  a  körjegyzőségen  3  fővel  kevesebben végzik  a  megnövekedett  feladatokat. 
Alapvetően a pénzügy, de az elmúlt évben a szociális ügyintézők is túlterheltek. A szociális ügyintézők 
munkája  is  összetett:  egyrészt  az  állandó  segélyek  intézése,  másrészt  a  közfoglalkoztatás  intézése. 
Közfoglalkoztatás  keretében  az  önkormányzatok  maximum  1  évre  foglalkoztathat  embereket.  A  négy 
önkormányzat  esetében  ez  közel  30-35  embert  jelent.  A  dolgozók 3,  4,  6,  illetve  12  hónapig  vannak 
foglalkoztatva, amely jelentős adminisztrációt von maga után. A polgármesterek is igyekeznek a munkát 
segíteni,  szerződéseket  visznek  aláírásra.  A  közigazgatási  eljárási  törvény  módosítása  miatt  az 
adminisztrációs  munka  még  bonyolultabbá  vált,  a  határidők  rövidültek,  a  határozatok  és  végzések 
terjedelme 1-2 oldalról kb. 5 oldalra módosult. A dolgozók a tűrőképességük határán vannak. Véleménye 
szerint biztosítani kell nekik azt a jövedelmet, melyet eddig is megkaptak. Gutmajer Tiborné ügyintéző sem 
véletlenül  nincs  az  ülésen,  kórházba  került.  Havonta,  negyedévente  jelentéseket  kell  készíteniük, 
beszámolókat kell írniuk, sokszor otthon készítik el ezeket a munkákat. Méltányolni kellene azzal, hogy a 
képviselő-testületek  a  költségvetést  az  előterjesztett  formában  elfogadják,  így  a  köztisztviselők  a 
jövedelmük tavalyi szintjénél lesznek.

Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte Mészáros László polgármester úr szóbeli kiegészítését.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a költségvetések tervezésénél a polgármesterek azt az elvet 
követték, hogy a bértömegek a tavalyi évhez képest ne csökkenjenek. A 2009. évi bázis adatok alapján, 
valamint a caffeteriát figyelembe véve úgy állapították meg a 2010. évi költségvetést, hogy a dolgozók 
közül senki sem járjon rosszul. Elmondta, hogy a négy önkormányzat, továbbá Nemesvita, Balatonederics, 
Szigliget  és Hegymagas  önkormányzatokat  3.000,-  e  Ft  összegű adó terhel.  Kérte  a  képviselő-testületi 
tagokat, hogy a szavazásnál vegyék figyelembe, hogy az önkormányzatoknak a 10-es szorzó, illetve a 8 %-
os  alapilletménykiegészítés  plusz  kiadást  jelent,  Lesenceistvánd  esetében  1.460,-  e  Ft-ot,  azonban  a 
dolgozók  így  kapnak  annyi  bért,  mint  a  tavalyi  évben.  Véleménye  szerint  az  adható  juttatásokat  az 
önkormányzatok ne vonják meg a dolgozóktól.

Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte Tóth Csaba polgármester úr szóbeli kiegészítését.

Dr.  Benedek  Ádám  képviselő:  Egyet  értett  Mészáros  László  polgármester  úrral  abban,  hogy  a 
körjegyzőség  dolgozó  túlterheltek.  Úgy  gondolja,  hogy  a  8  %-os  illetménykiegészítéssel  is  kórházba 
kerülhetnek a dolgozók. Függetlenül a fizetéstől a túlterheltség miatt adódhatnak egészségügyi problémák. 
A túlterheltség csökkenthető lenne újabb munkaerő foglalkoztatásával,  így a munkát  nem kellene haza 
vinni.
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Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte Dr. Benedek Ádám képviselő úr hozzászólását. A doktor úr 
létszámbővítési javaslatára reagálva elmondta, hogy ezzel kapcsolatos kérés a körjegyző asszony részéről 
nem érkezett a polgármesterekhez. Amennyiben ilyen irányú kérés érkezne, úgy a negyed éves teljesítéskor 
lehet  róla beszélni.  Véleménye  szerint,  ha az Önkormányzatok  a megszorítások ellenére is  a dolgozók 
bérének szinten tartása mellett állnak, akkor a dolgozók is vállaljanak plusz munkát.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  A  4-es  körjegyzőség  alapításakor  abban  állapodtak  meg  a  képviselő-
testületek, hogy a jelenlegi létszámmal kell megoldani a munkát. Ehhez szeretné is tartani magát, bár egy 
főre lehet, hogy rövid időn belül szükség lesz.

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Megköszönte  az  észrevételeket,  a  hoszzászólásokat.  Megkérdezte  a 
képviselő-testületi tagokat kívánnak-e további kiegészítést tenni.

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

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal és 2  
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

5/2010. (II.10.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye  Települések 
Körjegyzősége 2010. évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzősége 2010. évi költségvetését nem fogadta el.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

5/2010. (II.10.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye  Települések 
Körjegyzősége 2010 évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 
2010. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros László polgármester
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Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

5/2010. (II.10.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 
2010 évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 

Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzősége 2010. évi költségvetését nem fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

5/2010. (II.10.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 2010. 
évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. 
évi költségvetését nem fogadta el.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Károly polgármester

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Megállapította,  hogy  a  képviselő-testületek  a  „Lesence  Völgye” 
Települések Körjegyzősége 2010. évi költségvetését nem fogadták el, így azt újból kell tárgyalni.

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte, hogy a testületeknek együttesen kell-e tárgyalniuk, vagy külön-
külön is tárgyalhatják.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Elmondta,  hogy  a  költségvetést  a  képviselő-testületeknek  minősített 
többséggel kell elfogadniuk, így együttesen kell újra tárgyalni azt, hiszen Lesenceistvánd, Lesencefalu és 
Uzsa települések képviselő-testületei esetében a minősített többség nem volt meg. Mivel a költségvetést 
nem fogadták el a képviselő-testületek, így a lesenceistvándi költségvetést sem fogadhatják el, hiszen a 
körjegyzőség költségvetése a lesenceistvándi költségvetésbe épül bele. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Kérte  azon  képviselő-testületi  tagokat,  akik  tartózkodtak  vagy  nemmel 
szavaztak, mondják el, hogy a költségvetés mely részén javasolnak változtatást. Hiszen ha ugyan ebben a 
formában lesz előterjesztve a következő ülésre is, a problémák ugyanúgy fenn állnak. 

Kigyós Ferenc polgármester: Egyet értett Tóth Csaba polgármester úrral. Amennyiben a körjegyzőség 
költségvetését  a  képviselő-testületek  nem fogadják  el,  úgy egyik  településen  sem tudnak a  képviselő-
testületek költségvetési rendeletet alkotni. 

Kigyós Ferenc polgármester javasolta a költségvetés újra tárgyalását 10 perc szünet után. Kigyós Ferenc  
polgármester úr 10 perc szünetet rendelt el.

A 10 perc szünet letelte után a képviselő-testületek 4-es együttes ülése folytatódott.
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Kigyós Ferenc polgármester: Kérte  azon képviselő-testületi  tagokat,  akik tartózkodtak,  vagy nemmel 
szavaztak, mondják el módosítási javaslatukat, indokolják meg döntésüket.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, ha meggyőzhető, akkor a költségvetést elfogadja, azonban 
jelenleg egy kisség ideges. Az idei évi költségvetést a 2009. évivel összehasonlítva megállapította, hogy 
tavaly ruházati költségtérítés, étkezési utalvány, 13. havi juttatás címen több, mint 1.000,- e Ft-tal kevesebb 
volt a költségvetésben tervezve, mint a 2010. évi költségvetésben caffeteria és egyéb juttatás címen. Ez 
nem szinten tartás, hanem növekmény. A köztisztviselők alapilletménye 2010. évben 20.147,- e Ft eredeti 
előirányzatban, a tavalyi  18.350,- e Ft-hoz képest. Az adatokat a novemberben elfogadott koncepcióból 
gyűjtötte ki. Azért szavazott nemmel, mert az 1.000,- e Ft-os különbséget nem nevezné szinten tartásnak, 
hanem növekedésnek.

Dr. Takács  Nóra körjegyző:  Elmondta,  hogy a koncepció tervezéséből  véletlenül  kimaradtak a soros 
lépések.  Az  idei  évben  7  köztisztviselő  lép  magasabb  fizetési  fokozatba,  továbbá  egy  köztisztviselő 
részesül jubileumi jutalomba, mely szintén nem szerepelt a koncepcióban.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy a költségvetésben jubileumi jutalomra van tervezve 
701,- e Ft,a tavalyi évben is volt jubileumi jutalom 30 éves, 3 hónapra. Úgy gondolja, hogy azt tavaly is 
tudni kellett volna, hogy idén az 35 éves lesz.

Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a tavalyi évben két 30 éves jubileumi jutalom került 
kifizetésre 3 hónapra. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: A köztisztviselők alapilletménye a betegszabadságig bezárólag az idei 
évben 28.414,- e Ft, szemben a tavalyi 24.160,- e Ft-tal.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a két költségvetést azért nem lehet összehasonlítani, mert a 
tavalyi  évben nem volt caffetéria rendszer. A koncepció is a tavalyi  rendszer alapján készült. A tavalyi 
rendszer alapján nettó összeggel kellett számolni,  míg a caffetéria miatt  idén bruttó összeggel. Ebbe az 
összegben bent van a 7 soros lépés, a jubileumi jutalom, valamint a caffetéria adó vonzata.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy ő nem a koncepcióhoz, hanem a 2009. évi eredeti 
előirányzathoz  próbálja  hasonlítani  az  idei  költségvetést.  Elmondta,  hogy  az  előirányzathoz  a 
költségvetésnek tartani kell magát. Itt jöttek ki a számolás során komoly különbségek. A különbség 4.000,- 
e Ft  a tavalyi  évhez képest,  a caffeteria rendszer miatt  az előrelépés 1.800,-  e Ft,  a laikus ezt  tudja a 
költségvetésből kiolvasni.

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy a tavalyi eredeti előirányzatnál problémát okozott, hogy 
a 13. havi juttatást megvonták, ennek következtében a teljesítés azért volt más, mert valamennyi kereset 
kiegészítést  kaptak a köztisztviselők.  Ennek következtében az eredeti  előirányzathoz képest  a teljesítés 
magasabb  lett.  Úgy  gondolja,  hogy  a  2009.  évi  eredeti  előirányzatot  a  teljesítéssel  nem  lehet 
összehasonlítani. A tavalyi évben nem béremelés történt, hanem év közben az elmaradt 13. havi juttatásból 
a  köztisztviselőknek  kereset  kiegészítést  biztosítottak.  A  köztisztviselők  különféle  javadalmazásainak 
megvonását már a tavalyi évben megkezdték. 

Töreky  Ottóné  pénzügyi  főelőadó:  Elmondta,  hogy  a  körjegyzőségen  a  2009.  évi  bérek  teljesítése 
28.000,- e Ft volt.

Mészáros  László  polgármester:  Év  közben  nem  történt  béremelés,  mindig  annyival  módosult  a 
költségvetés, amennyi állami normatíva érkezett. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy ez az adat mennyire pontos.

Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó: A 2009. évi decemberi teljesítéseket is magában foglalja. 
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Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy a tavalyi évben bérveszteség volt-e.

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  tavalyi  évhez  képest  az  idei  évben  a  caffeteria  miatt 
adóvonzattal lesz több a körjegyzőség költségvetése bérek tekintetében.

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hány %-os adóval szükséges számolni.

Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a caffetéria tekintetében 25 % adóval 
szükséges számolni.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a caffetéria adóját átlaggal számolta.

Kardos Béla képviselő: Úgy gondolja, hogy nem szabad megadni azt a lehetőséget, hogy az intézmények 
között  személyes  konfliktus  alakulhasson  ki.  Helyes  lépésnek  tartja,  hogy  a  polgármesterek  előzetes 
tárgyalásokat tartanak, így a fontosabb dolgokat ki tudják szűrni. Véleménye szerint az előterjesztés kész 
tények elé állítja a képviselő-testületi tagokat, úgy tűnik, ami le van írva, azon már változtatni nem lehet. 
Ebből  már  korábban  is  voltak  félreértések.  El  kellett  volna  mondani,  hogy  a  8  %-os 
alapilletménykiegészítés mit jelent, a 10-szeres szorzó a caffetéria esetében mit takar, ezek mit fedeznek. 
Többre kellene tartani a képviselőket, minthogy a polgármesterek által eldöntött dolgokat megszavaztatni 
velük. Vannak kérdések, melyek felmerülnek, de a múltkori ülések után inkább fel sem teszi őket, mert a 
későbbiekben úgy hallja vissza, hogy a körjegyzőség dolgozói miért kapnak annyi pénzt, a tanárok pedig 
nem kapnak  plusz  juttatásokat.  Ő  ezt  nem így  gondolja.  Helyesnek  tartja,  hogy újra  tárgyalják,  nem 
hagyták  annyiban.  Vannak  dolgok,  melyeket  ki  kell  tárgyalni  és  az  nem  megoldás,  hogy  a  négy 
polgármester  megbeszélte.  Tudja,  hogy a körjegyzőségen sok a munka,  azonban ezt  mindenki  el  tudja 
mondani a saját munkaterületén. A körjegyzőség alkalmazásában áll egy ember, aki sétáló idejét tölti. Be 
kellene hívni  akár fénymásolni,  akár más  munkára,  hogy a  terhet  csökkentse.  Javasolta továbbá,  hogy 
közcélú munkában alkalmazzon a körjegyzőség hivatalsegédet, aki be tudna segíteni. Kérte, hogy senkiben 
ne merüljön fel, hogy szociálisan érzéketlen emberek ülnek a képviselő-testületekben. Tudja milyen az, 
amikor  az  ember  munkanélküli,  mindenki  családjában  előfordult  már.  Arra  sem  kíváncsi  melyik 
köztisztviselőnek mennyi a fizetése. Kérte a cinikus megjegyzések mellőzését a szavazás után. Kérte, hogy 
vezessék  végig  a  8  %-os  illetménykiegészítést,  valamint  a  caffetéria  rendszert.  Amennyiben  megérti, 
elfogadja.

Kigyós Ferenc polgármester:  Az  elhangzottakból  arra  a  megállapításra  jutott,  hogy a  költségvetéssel 
kapcsolatban az illetménykiegészítéssel és a caffeteria rendszerrel összefüggésben merültek fel kérdések. 
Felkérte a körjegyző asszonyt a kérdések megválaszolására.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Elmondta,  hogy  a  polgármesterekkel  történő  egyeztetésre  készített  egy 
kimutatást, mely a 2009. évet próbálta meg összehasonlítani a 2010-es caffetéria rendszerrel. Amennyiben 
2009. évben is caffetéria rendszer lett volna, úgy egy köztisztviselő havi nettó 30.000,- Ft caffetériát kapott 
volna. Ez a ruházati költségtérítésből, az étkezési utalványból, az ajándékutalványból, valamint a 13. havi 
juttatásból adódott. Ez az összeg a 2009-es évben 10,21-es szorzót jelentett volna. A 2010-es évben azért 
javasolta a 10-es szorzót, mert így havi szinten nettó 25.766,- Ft caffetériát kaphat egy köztisztviselő. A 
tavalyi  évhez  képest  ez  4.000,-  Ft-tal  kevesebbet  jelent.  Ezt  kompenzálná  a  8  %-os  alapilletmény 
kiegészítés.  A  caffetériában  25  %  adóvonzattal  számoltak,  azonban  nem  lehet  előre  tudni,  hogy  a 
köztisztviselők mit választanak majd. Ebből a két tételből adódik a tavalyi jövedelemszint. Az egyeztetésen 
elhangzott  az  is,  hogy amennyiben  az  önkormányzatok  a  körjegyzőség  finanszírozását  a tavalyi  évhez 
hasonlóan támogatják, úgy az 9-es szorzónak felel meg. Ha a körjegyzőség szempontjából nézzük és azt 
szeretnénk, hogy a köztisztviselők a tavalyi évhez képest közel annyi bért kapjanak, úgy 11-es szorzóval 
kellett  volna  számolni.  Tájékoztatta  a  képviselő-testületi  tagokat,  amennyiben  a  8  %-os 
alapilletménykiegészítést megszavazzák, úgy azon változtatni nem lehet.  Mindaddig meg lesz, ameddig 
törvényileg  nem szabályozzák  az  illetményalapot,  mely jelenleg 38.650,-  Ft.  A caffetéria  éves  szinten 
állandóan  változik.  Amennyiben  a  képviselő-testületi  tagok  a  10-es  szorzót  megszavazzák,  úgy 
előfordulhat, hogy néhány dolgozó az adó miatt pár ezer Ft-tal túllépi a keretet. Amennyiben csak 9-es 
szorzót szavaznak meg, úgy nagyjából a 2009-es bérszinten maradnak, de ezt előre nem tudja megmondani, 
az attól függ, melyik dolgozó mit választ. 
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Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  a  körjegyzőségét  két  síkon  közelítettek.  Egyrészt,  hogy 
mennyi volt a tavalyi önkormányzati hozzájárulás. A tavalyi évhez képest az állami normatív hozzájárulás 
is csökkent, így az önkormányzatok hozzájárulása mindenképpen emelkedett a tavalyi szinthez képest. Az 
önkormányzatok  hozzájárulása  a további  intézmények  esetében is  növekedett,  mert  az állami  normatív 
hozzájárulások  minden  intézmény  esetében  csökkentek.  Azért  tartja  reálisnak  a  bér  és  a  béren  kívüli 
juttatások ezen formában történő elfogadását, hogy a tavalyi bértömeg a dolgozók esetében megmaradjon. 
Úgy  gondolja,  hogy  a  körjegyző  asszony  a  lényegét  érthetően  elmondta.  A  polgármesterekkel  való 
egyeztetéskor is volt ezzel kapcsolatos vita, de úgy gondolja, hogy a képviselő-testületi tagok megértik a 
javaslat lényegét és el tudják fogadni az előterjesztett formában a körjegyzőség 2010. évi költségvetését. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Törvény szabályozza, hogy a caffetéria rendszerbe mely juttatásokat lehet 
bele venni. A szorzó 5-25 közötti lehet, a képviselő-testületek döntésétől függően. Hiába kért volna akár 
15-ös szorzót a köztisztviselők nem tudták volna azt kihasználni. Nem tud igénybe venni helyi bérletet, 
hiszen  a  településeken  nem járnak  helyi  járatok.  A  nagyobb  városokban  ezt  ki  tudják  használni.  Az 
iskolakezdési támogatás is bekerült a caffetéria rendszerbe, azonban ezt csak két dolgozó tudja kihasználni. 
Az étkezési utalványon és az üdülési csekken kívül kevés választásuk lesz a köztisztviselőknek. Emiatt 
kérte a 8 % alapilletmény kiegészítést. A koncepcióban 5 % illetmény alap kiegészítés szerepelt. A kettő 
nem ugyanaz. Hosszas számolások után arra az eredményre jutott, hogy a dolgozók szempontjából a 8 % 
alapilletmény kiegészítés és a 10-es szorzóval elfogadott  cafetéria felel meg a leginkább a 2009-es évi 
bérszintnek.

Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte a körjegyző asszony szóbeli kiegészítését. Kérte a képviselő-
testületi tagok további kérdéseit, hozzászólásait.

Völgyi  Antalné  képviselő: A  tartózkodását  szerette  volna  megindokolni.  Egyet  értett  Kardos  Béla 
képviselő  úrral,  így  azt  nem  kívánta  megismételni.  Elmondta,  hogy  az  önkormányzatoknak  a 
körjegyzőségen  túl  vannak  más  intézményei  is,  mely  intézményeknél  is  joggal  lehetne  kérni,  hogy a 
dolgozóknak maradjon meg az előző évi bérszintjük. Önkormányzati fenntartásban működnek az óvodák, 
az  iskola,  az  egészségügy.  Minden  intézménynél  dolgoznak  az  alkalmazottak,  mindenhol  előfordul 
adminisztrációs teher.  Úgy gondolja,  hogy a többi intézmény alkalmazottai is megérdemelnék.  Ez nem 
jelenti azt, hogy a körjegyzőség dolgozóitól sajnálná.

Mészáros László polgármester: Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy az iskola és a körjegyzőség 
között lényegi különbség van. A körjegyzőség a 10 fő alkalmazottjával munkamegosztás szempontjából 
tele van. Az iskolában viszont minimum két fő dolgozóval több van, mint amennyire szükség van. Ezt az 
után mondja, hogy a témában mélységekig nem foglalkozott, hiszen ha tovább kutakodna, előfordulhat, 
hogy még több plusz embert talál.

Kardos Béla alpolgármester: Elmondta, hogy mondandója legelején arra utalt, hogy nem szerencsés, ha 
ebbe az irányba folytatódik a képviselő-testületek együttes ülése.

Tóth Csaba polgármester: Úgy tűnik a vita parttalan lett. Összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy 
a tavalyi  év alapján számolták a 2010.  évi  költségvetést.  A cafeteria-rendszer az adótartalom miatt  az 
önkormányzatokat sújtotta. Az volt a fő cél, hogy a tavalyi bér, béren kívüli adható juttatások, valamint az 
önkormányzat által nyújtott juttatások az idei évben is meg tudjanak maradni. Elvenni senki béréből nem 
szerettek volna, sem hozzátenni. A tavalyi  bér mennyiségét  szerették volna mindenkinek megtartani.  A 
körjegyzőség  2009.  december  31-i  bérjellegű  kiadásainak  teljesítése  28.000,-  e  Ft  volt.  Az  idei 
költségvetésben a bérjellegű kiadásokra 28.414,- e Ft lett eredeti előirányzatban tervezve. A különbség a 
cafeteria utáni adó miatt keletkezett. Kérte a képviselő-testületi tagokat, gondolják át előbbi szavazatukat, 
lehetőleg szavazzák meg a körjegyzőség 2010. évi költségvetését. Nem szabad elmenni abba az irányba, 
hogy az iskola és a körjegyzőség dolgozói között  konfliktushelyzet  alakuljon ki.  Az önkormányzatokat 
megszorítások érték, azonban a polgármesterekkel igyekeztek, hogy mindenki a tavalyi bérét kapja meg. 
Úgy gondolja, hogy ez a lépés nem volt felesleges. Egyik intézményben sem történt létszámleépítés, pedig 
- Mészáros László polgármester úrhoz csatlakozva – lehetett volna. A munkahely megőrzést is figyelemben 
tartották  a  polgármesterek.  Bízik  abban,  hogy  minden  képviselő-testületi  tag  kielégítő  választ  kapott, 
melynek kapcsán lelkiismeretesen fel tudja vállalni igen szavazatát, vagy nem fog tartózkodni. 
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A tartózkodást tartja a lehető legrosszabb viselkedési formának egy képviselő-testületi ülésen. A nemet is 
többre tudja becsülni.

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Elmondta,  hogy  törvény  szabályozza  a  köztisztviselők  és  a 
közalkalmazottak juttatásait. Ezen helyi szinten sem tudnak változtatni, hiszen a törvény magasabb rendű 
jogszabály bármely helyi  rendeletnél.  A körjegyzőség,  valamint  a többi  intézmény és  önkormányzatok 
2010. évi költségvetésének tervezésénél az volt a fő cél, hogy a megszorítások ellenére senki sem járjon 
rosszabbul.  A  koncepció  elfogadásakor  a  cafeteria-rendszer  nem  volt  ismer.  Ezt  a  költségvetések 
előkészítésénél  azonban  alkalmazni  volt  szükséges.  A  körjegyző  asszony  elmondta,  hogy  akár  25-ös 
szorzóval  is  lehetett  volna  számolni,  azonban  ezt  nem  kérte,  hiszen  a  dolgozói  nem  tudták  volna 
kihasználni. Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, kielégítő választ kaptak-e kérdéseikre, illetve van-e 
további  kérdésük,  hozzászólásuk  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  2010.  évi 
költségvetésével kapcsolatban.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  Úgy  gondolta,  teljesen  feleslegesen  kérdez,  mert  vannak  dolgok, 
melyeket  nem  tud  elfogadni.  Dr.  Takács  Nóra  körjegyző  asszony  által  elhangzottak  részére  mást 
mondanak, mint a számok. Azt becsüli, hogy a körjegyző ilyen mértékben kiáll a dolgozóiért. A körjegyző 
által adott válasz kielégítő volt, azonban a számokkal szemben nem tudja elfogadni.

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte, milyen  papírt  néz Morvainé Szücs Ágota képviselő asszony, 
előfordulhat, hogy nem jó anyag van előtte.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Előfordulhat, hogy rossz papírt néz, a nyomtatása nem jó minőségű, ez 
már  a  tavalyi  évben is  gondot  okozott.  Elmondta,  hogy a  tavalyi  eredeti  előirányzatot,  a  koncepciót, 
valamint a beszámolókat viszonyítva az idei évi költségvetéshez óriási különbségek láthatóak. 

Kigyós Ferenc polgármester: Kérte a képviselő-testületi tagokat, akinek kérdése van a költségvetéssel 
kapcsolatban,  tegye  fel.  Amennyiben  a  költségvetést  másodszor  sem szavazzák  meg  a  testületek,  úgy 
minden  önkormányzat,  illetve  minden  intézmény  költségvetése  borul.  El  kellene  mondani,  hogy  a 
költségvetés mely pontja okoz problémát, milyen változtatást javasolnak a képviselő-testületi tagok. Ha ez 
nem történik meg a következő ülésre nem fogják tudni, milyen módosításokat hajtsanak végre.

Morvainé Szücs Ágota képviselő:  Töreky Ottóné kezében van egy zárszámadás,  mely  a  tavalyi  évre 
vonatkozik.

Töreky  Ottóné  pénzügyi  főelőadó:  Elmondta,  hogy  a  2009.  decemberi  teljesítést  hozta  magával, 
zárszámadás még nem készült.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy a teljesítés is tény, az már megtörtént, tehát ahhoz már 
lehet viszonyítani az idei évet.

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a tavalyi évben a körjegyzőség 28.000,- e Ft-ot fordított 
személyi jellegű kiadásokra. Úgy látja, kizárólag ezen van vita. Sem a villany, sem a víz, sem pedig a gáz 
nem okoz problémát. A 2009. évi személyi kifizetések és a 2010. évi tervezet között 400,- e Ft különbség 
van, mely a cafeteria adójából adódik. 

Orbán  Kálmán  képviselő: Elmondta,  hogy  a  költségvetést  nem  azért  kell  megszavazni,  hogy  az 
önkormányzatok és intézmények költségvetése ne boruljon. A költségvetést azért kell megszavazni, mert 
azzal a képviselő egyet ért. A polgármesterek a költségvetést előre megbeszélték, azt jónak tartja. Azonban 
a szavazás előtt kellett volna a képviselő-testületi tagoknak a kérdéseiket feltenni, hogy ne kerüljenek olyan 
helyzetbe,  mint  a mostani.  Elmondta továbbá, hogy – bár fejben számolt – a cafeteria adója 25 %-kal 
számolva nem 400,- e Ft, hanem 700,- e Ft. Ha más elvi gondok is felmerültek, kérte a képviselőket, azokat 
is mondják el, hogy a szavazás előtt mindenki választ kaphasson kérdésére.

Hogyorné  Szi-Márton  Ildikó  alpolgármester:  Elmondta,  hogy  a  szavazáskor  ő  is  tartózkodott.  A 
körjegyző asszony által elmondottakat megértette, a választ kielégítőnek találta. Úgy gondolja, hogy ezt a 
szavazás előtt kellett volna elmondani. 

13



Elmondta, hogy véleménye szerint az intézmények között nem szabadna különbséget tenni. Kapják meg a 
tanárok  is,  az  egészségügyben  dolgozók  is,  amit  a  körjegyzőségen  dolgozók  megkapnak.  Egységesen 
kellene eljárni. Ez a probléma egy korábbi ülésen is előjött már, azóta sem történt ez ügyben változás. 
Véleménye szerint minden intézményben szinten kellene tartani a béreket. Amennyiben jogszabály engedi, 
a  köztisztviselők  és  közalkalmazottak  juttatásait  közelebb  kellene  hozni  egymáshoz.  Kérte  a 
polgármestereket,  amennyiben  lehetőségük  lesz  rá  a  jövőben,  próbálják  az  intézmények  dolgozóinak 
juttatását egységesíteni. Senkinek nincs a körjegyzőséggel, illetve a köztisztviselőkkel problémája. Másik 
intézmények iránya is történjen előrelépés.

Tóth Csaba polgármester: A képviselő-testületi tagoknak meg kell érteniük, hogy a köztisztviselő és a 
közalkalmazott között nagy különbség van. A különbséget nem helyi szinten határozzák meg, azt törvény 
szabályozza.  A  köztisztviselőknek  a  cafeteria  juttatást  kötelező  adni,  míg  a  közalkalmazottak  részére 
adható.  Amennyiben  a  képviselő-testületi  tagok ezt  nem tudják megérteni,  akkor  a  fejekben van nagy 
probléma. Sajnos az önkormányzatok a jogszabályokat nem tudják megváltoztatni. A képviselő-testületi 
tagoknak jogukban áll a költségvetéssel kapcsolatosan módosító javaslatot tenni. Nyilván, amennyiben a 
többség úgy gondolja, hogy a juttatásból vegyenek el és annak a jogszabályi háttere is megengedi, úgy 
rendben. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Ami kötelezően jár a köztisztviselőknek, azt meg kell adni. Adható a 25-ös 
szorzó, de adható volna akár az 5-ös is, illetve a köztük lévő.

Tóth Csaba polgármester: A jogszabály kimondja, hogy az 5-ös szorzó kötelező. A közalkalmazottaknak 
az 5-ös szorzó sem kötelező, ezt kell elfogadni.

Kardos Béla alpolgármester:  Elmondta,  hogy az elhangzottak után részéről  a költségvetést  elfogadja. 
Kérte, hogy a későbbiekben ezzel kapcsolatosan a vitát ne sarkítsák ki a képviselő-testületek.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Az elhangzottakból az derült ki, hogy a legnagyobb probléma a cafeteria-
rendszerrel, illetve a 8 %-os alapilletmény kiegészítés van. A két juttatás együttesen a 2009. évi bérszintet 
eredményezi. Havonta 29.000,- Ft béren kívüli juttatás, mely a 8 % alapilletmény kiegészítéssel 4.000,- Ft-
ból,  valamint  a  10-es  szorzóval  számított  cafeteriából  (havonta  25.000,-  Ft  )  tevődik  össze.  A 
polgármesterekkel  megbeszélt  10-es  szorzót  azért  terjesztette  elő,  mert  üresen  az  előterjesztést  nem 
küldhette volna ki, valamivel számolni kellett, a polgármesterekkel történt egyeztetés után ezt az anyagot 
terjesztette a képviselő-testületek elé, ettől azonban a képviselő-testületek eltérhetnek. A képviselő-testületi 
tagok  a  cafeteria  szorzó  számát  5-25-ös  szorzó  között  szabadon  megválaszthatják,  eltérhetnek  az 
előterjesztett 10-es szorzótól. A 10-es szorzót a dolgozók ki tudják használni. 

Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte a körjegyző asszony szóbeli kiegészítését. Kérte a képviselő-
testületi tagok további kérdéseit, hozzászólásait a napirendi ponthoz.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületi  tagokat a félreértések elkerülése végett, 
hogy a 8 %-os alapilletmény kiegészítés elfogadásával mindaddig számolni  kell,  míg az illetmény alap 
törvényileg ezt a szintet el nem éri.

Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte a körjegyző asszony szóbeli kiegészítését. Kérte a képviselő-
testületi tagok további kérdéseit, hozzászólásait a napirendi ponthoz.

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy az előterjesztésben olvasható 3.494,- e Ft cafeteria nettó 
vagy bruttó összeg-e.

Dr. Takács Nóra körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy nettó összegről van szó, az adót 873,- 
e Ft-ot külön soron kell a költségvetésben szerepeltetni.

Töreky Ottóné pénzügyi  főelőadó:  Elmondta,  hogy a  cafeteria  adója  a  munkáltató  által  fizetett  szja. 
sorban szerepel. A cafeteria bruttó összege 4.367,- e Ft 25 % adóval.

14



Orbán  Kálmán  képviselő:  Egyet  értett  Hogyorné  Szi-Márton  Ildikó  alpolgármesterrel,  miszerint 
amennyiben lehetőség van rá a közalkalmazottak és a köztisztviselők juttatásait  közelítsék egymáshoz. 
Megkérdezte, van-e erre lehetőség, forrás.

Tóth  Csaba  polgármester: Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  költségvetésének  ismeretében 
elmondta, hogy a 2010. évi forráshiány közel 18.000,- e Ft. Lehetőség van a közalkalmazottak juttatásait a 
köztisztviselők juttatásaihoz közelíteni. Ebben az esetben a forráshiányt növelni szükséges. A rendező elv a 
tavalyi  bér szinten tartása volt,  nem pedig a bérek és a béren kívüli  juttatások növelése.  A képviselő-
testületi tagok félre értelmezik a javaslatot. A polgármesterek részéről a konstruktivitás meg van.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Kiegészítésként  elmondta,  hogy  Lesenceistvánd  és  Uzsa  települési 
Önkormányzatok polgármesterei is részesülnek cafeteria juttatásban.  A költségvetésben a tavalyi  évnek 
megfelelő szinten lett tervezve. A két önkormányzat költségvetésének módosítása lesz szükséges, mivel a 
polgármestereket  cafeteria  szempontjából  köztisztviselőknek  kell  tekinteni,  így  a  tervezett  szorzó 
emelkedni fog, a köztisztviselőkével azonosnak kell a szorzót megállapítani.

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Megköszönte  a  képviselő-testületi  tagok,  a  körjegyző  asszony  és  a 
polgármesterek szóbeli kiegészítését.

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

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2010. (II.10.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete Lesence Völgye Települések 
Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) köztisztviselői részére a 2010. évi cafetéria-
juttatás keretösszegét - 10-es szorzóval, ezer forintra kerekíve – a 387.000,-Ft. azaz Három-
száznyolcvanhétezer forintban határozza meg. 

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  képviselő-testülete felkéri  a körjegyzőt,  hogy a 
cafetéria juttatás részletes szabályait 2010. február 15-ig dolgozza ki, és ennek megfelelően 
a Közszolgálati Szabályzatot módosítsa.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

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

6/2010. (II.10.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat képviselő-testülete Lesence Völgye Települések Körjegyzősé-
ge (továbbiakban: Körjegyzőség) köztisztviselői részére a 2010. évi cafetéria-juttatás keretösszegét - 10-es 
szorzóval, ezer forintra kerekíve – a 387.000,-Ft. azaz Háromszáznyolcvanhétezer forintban határozza meg. 

2.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy a ca-
fetéria juttatás részletes szabályait 2010. február 15-ig dolgozza ki, és ennek megfelelően a 
Közszolgálati Szabályzatot módosítsa.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: 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:

6/2010. (II.10.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

1.) Lesencefalu Települési Önkormányzat képviselő-testülete Lesence Völgye Települések Kör-
jegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) köztisztviselői részére a 2010. évi cafetéria-jutta-
tás keretösszegét - 10-es szorzóval, ezer forintra kerekíve – a 387.000,-Ft. azaz Háromszáz-
nyolcvanhétezer forintban határozza meg. 

2.) Lesencefalu Települési Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy a cafe-
téria juttatás részletes szabályait  2010. február 15-ig dolgozza ki, és ennek megfelelően a 
Közszolgálati Szabályzatot módosítsa.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

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

6/2010. (II.10.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

1.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete Lesence Völgye Települések Körjegyző-
sége (továbbiakban: Körjegyzőség) köztisztviselői részére a 2010. évi cafetéria-juttatás ke-
retösszegét - 10-es szorzóval, ezer forintra kerekíve – a 387.000,-Ft. azaz Háromszáznyolc-
vanhétezer forintban határozza meg. 

2.) Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy a cafetéria jut-
tatás részletes szabályait 2010. február 15-ig dolgozza ki, és ennek megfelelően a Közszolgá-
lati Szabályzatot módosítsa.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2010. (II.10.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye  Települések 
Körjegyzősége 2010. évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzősége  2010.  évi  költségvetésének  bevételi  és  kiadási  főösszegét  a  8  %-os  alapilletmény 
kiegészítéssel 46.047,- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 46.047
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 46.047
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Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.444

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 6.523

Készletbeszerzések 2.630
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési 
kiadások)

4.504

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 560
Kiadások összesen: 46.047

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 11 fő 

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

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

7/2010. (II.10.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye  Települések 
Körjegyzősége 2010 évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzősége  2010.  évi  költségvetésének  bevételi  és  kiadási  főösszegét  a  8  %-os  alapilletmény 
kiegészítéssel 46.047,- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 46.047
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 46.047

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

28.444

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 6.523

Készletbeszerzések 2.630
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési 
kiadások)

4.504

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413
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Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 560
Kiadások összesen: 46.047

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 11 fő 

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

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

7/2010. (II.10.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 
2010 évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 
2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a 8 %-os alapilletmény kiegészítéssel 46.047,- e 
Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 46.047
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 46.047

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

28.444

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 6.523

Készletbeszerzések 2.630
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési 
kiadások)

4.504

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 560
Kiadások összesen: 46.047

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám 11 fő 

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

18



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

7/2010. (II.10.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 2010. 
évi költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét a 8 %-os alapilletmény kiegészítéssel 46.047,- e Ft-ban 
állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 46.047
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 46.047

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

28.444

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 6.523

Készletbeszerzések 2.630
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési 
kiadások)

4.504

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973
Költségvetési tartalék 0
Támogatás értékű pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 560
Kiadások összesen: 46.047

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 11 fő 

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

3.)  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  köztisztviselőinek  teljesítménykövetelményei 
alapját képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Megkérdezte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyző  asszonyt,  kívánja-e  szóban 
kiegészíteni írásos előterjesztését.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az általános célokat a korábbi évekhez hasonlóan állapította 
meg. Az ügyintézőkre lebontva is elkészíti az egyéni teljesítménykövetelményeket.
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Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  körjegyzőség  jelenlegi  létszáma  miatt  fizikálisan 
képtelen  ellátni  minden  tevékenységet  az  önkormányzatokat  érintően.  Lesencetomaj  vonatkozásában 
elmondta, hogy a tavalyi évben RÁT-os alkalmazott dolgozott az önkormányzatnál. Amennyiben ő nem 
segít, akkor a pályázatokat az önkormányzat nem tudta volna benyújtani. A körjegyzőség létszáma alul van 
tervezve.

Kigyós Ferenc polgármester: Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, van-e kérdésük, hozzászólásuk a 
napirendi ponthoz.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Megköszönte Mészáros László polgármester úr észrevételét. A körjegyzőség 
létejöttekor abban állapodtak meg a polgármesterek és a körjegyző, hogy a munkát a jelenlegi létszámmal 
látja el a körjegyzőség, ehhez szeretné tartani magát. Megköszönte a polgármesterek munkáját, főként a 
pályázatoknál, de egyéb ügyekben is az ügyintézők segítségére állnak.

Hogyorné  Szi-Márton  Ildikó  alpolgármester:  Megkérdezte,  hogy  az  önkormányzatok  a  munkaügyi 
hivatalon keresztül tudnának-e alkalmazni munkaerőt, aki a körjegyzőségen be tudna segíteni.

Mészáros  László  polgármester:  Az  Út  a  munkához  program  a  tavalyi  évben  indult,  a  kormány 
mindenkori szándékától függ, hogy meddig lehet, ilyen formában munkaerőt alkalmazni. Elmondta, hogy a 
körjegyzőségen szakképzett, gyakorlott munkaerő alkalmazása volna szükséges. 

Kigyós Ferenc polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. 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  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

8/2010. (II.10.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „Lesence  Völgye  Települések 
Körjegyzősége köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt önkormányzati célok 
meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. Lesenceistvánd Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 
köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelménye alapját képező célokat a határozat melléklete szerint 
állapítja meg.

2.  Lesenceistvánd  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Körjegyzőt,  hogy  a  meghatározott 
teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni 
teljesítménykövetelményeket, valamint a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 
31-ig végezze el.

3. Lesenceistvánd Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lesenceistvánd Polgármesterét, hogy a 
meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a körjegyzővel szemben a 2010. 
évi  egyéni  teljesítménykövetelményeket,  valamint  a  körjegyző  2010.  évi  teljesítményértékelését  2010. 
december 31-ig végezze el, erről a Képviselő-testületet 2011. február 28-ig tájékoztassa. 

Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
Tóth Csaba polgármester

Határidő: 2010. 02.20, 2010.12.31., 2011.02.28.
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Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

8/2010. (II.10.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-testülete „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 
köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.  Lesencetomaj  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Lesence  Völgye  Települések  Körjegyzősége 
köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelménye alapját képező célokat a határozat melléklete szerint 
állapítja meg.

2.  Lesencetomaj  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Körjegyzőt,  hogy  a  meghatározott 
teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni 
teljesítménykövetelményeket, valamint a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 
31-ig végezze el.

3.  Lesencetomaj  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  Lesenceistvánd Polgármesterét,  hogy a 
meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a körjegyzővel szemben a 2010. 
évi  egyéni  teljesítménykövetelményeket,  valamint  a  körjegyző  2010.  évi  teljesítményértékelését  2010. 
december 31-ig végezze el, erről a Képviselő-testületet 2011. február 28-ig tájékoztassa. 

Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
Tóth Csaba polgármester

Határidő: 2010. 02.20, 2010.12.31., 2011.02.28.

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

8/2010. (II.10.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete  „Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 
köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.  Lesencefalu  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Lesence  Völgye  Települések  Körjegyzősége 
köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelménye alapját képező célokat a határozat melléklete szerint 
állapítja meg.

2.  Lesencefalu  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Körjegyzőt,  hogy  a  meghatározott 
teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni 
teljesítménykövetelményeket, valamint a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 
31-ig végezze el.

3.  Lesencefalu  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  Lesenceistvánd  Polgármesterét,  hogy  a 
meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a körjegyzővel szemben a 2010. 
évi  egyéni  teljesítménykövetelményeket,  valamint  a  körjegyző  2010.  évi  teljesítményértékelését  2010. 
december 31-ig végezze el, erről a Képviselő-testületet 2011. február 28-ig tájékoztassa.

Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
Tóth Csaba polgármester

Határidő: 2010. 02.20, 2010.12.31., 2011.02.28.
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

8/2010. (II.10.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „Lesence  Völgye  Települések  Körjegyzősége 
köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.  Uzsa  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Lesence  Völgye  Települések  Körjegyzősége 
köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelménye alapját képező célokat a határozat melléklete szerint 
állapítja meg.

2.  Uzsa  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  Körjegyzőt,  hogy  a  meghatározott 
teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben a 2010. évi egyéni 
teljesítménykövetelményeket, valamint a köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelését 2010. december 
31-ig végezze el.

3.  Uzsa  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  Lesenceistvánd  Polgármesterét,  hogy  a 
meghatározott teljesítménycélok alapján 2010. február 20-ig dolgozza ki a körjegyzővel szemben a 2010. 
évi  egyéni  teljesítménykövetelményeket,  valamint  a  körjegyző  2010.  évi  teljesítményértékelését  2010. 
december 31-ig végezze el, erről a Képviselő-testületet 2011. február 28-ig tájékoztassa.

Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
Tóth Csaba polgármester

Határidő: 2010. 02.20, 2010.12.31., 2011.02.28.

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

Kigyós Ferenc polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyző 
asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni írásos előterjesztését.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. A kérdésekre szívesen válaszol.

Kigyós Ferenc polgármester: A napirendi pontot vitára bocsátotta.

Völgyi Antalné képviselő: Elmondta, hogy a tájékoztató jól összeállított,  látszik, hogy a körjegyzőség 
mennyire  sokrétű  feladatot  lát  el.  A  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  2009.  évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolta.

Orbán Kálmán képviselő:  A tájékoztatóval  kapcsolatban elmondta,  hogy az  összeszedett,  részletesen 
tartalmazza munka területenként az ellátott tevékenységet. Javasolta, hogy a tájékoztató a hirdetőtáblákon 
legyen  kifüggesztve,  hogy  az  ügyfelek  lássák,  mennyi  munka  van  a  körjegyzőségen,  hiszen  az  idős 
emberekben még az él,  hogy régen két ember látta el  a feladatokat,  most  pedig tíz ember dolgozik. A 
tájékoztatót elfogadásra javasolta.

Morvainé Szücs Ágota képviselő:  Elmondta,  hogy a beszámolóban összesítette a határozatok számát, 
mely  a  2009-es  évben  nagyon  sok.  Megkérdezte,  hogy  a  határozatokat  mind  a  szociális  ügyintézők 
készítik-e.

Dr. Takács Nóra körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta,  hogy a szociális ügyintézők készítik az 
említett határozatokat.
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Morvainé Szücs Ágota képviselő: Mindemellett a 90 dolgozó munkaügyi ügyintézése, a szabadságolások. 
A tájékoztatótól látszik az ügyintézők leterheltsége.

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  tájékoztató  összeszedett.  A  szociális  munka  a 
polgármesterek részére nem annyira látványos, mint a pénzügyi munka, pedig látszik, hogy ott is rengeteg 
dolog van.  A körjegyzőségen sokrétű munka  folyik,  mely  a  beszámolóból  kiderül.  A körjegyzőség  az 
intézmények alá dolgozik, melyet szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Völgyi  Antalné képviselő:  Felhívta  a  képviselő-testületi  tagok figyelmét  arra,  hogy a tavalyi  évben a 
fénymásolási, a papírköltség, valamint a boríték költsége, melyet a képviselő-testületi anyagokhoz használt 
fel a körjegyzőség több, mint 1.500,- e Ft. Véleménye szerint célszerűbb volna e-mailben küldeni, vagy 
laptopot vásárolni. A költségek két év alatt megtérülnének.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a novemberi ülésen felmerült ez a kérdés. A tájékoztatóban 
azért  írta  le  részletesen a testületi  anyagokkal  kapcsolatos költségeket.  Jelenleg a technikai  háttér  nem 
biztosított ahhoz, hogy az anyagot CD-n, vagy e-mail lehessen küldeni.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Mészáros László polgármester úrral ezzel kapcsolatosan már 
számoltak, 3.800,- e Ft-ba kerülne, ha minden képviselő-testületi tag laptopot kapna. Az önkormányzati 
választások  után  vissza  kell  térni  erre  a  kérdésre.  Amennyiben  a  laptop  vásárlása  mellett  döntenek  a 
képviselő-testületek, úgy 2 év papírköltségét takarítják meg. Elfogadásra javasolta a tájékoztatót.

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Megköszönte  a  hozzászólásokat.  A  napirendi  pontot  az  előterjesztett 
formában elfogadásra javasolta.

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  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

9/2010. (II.10.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének 2009. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
Határidő: folyamatos

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

9/2010. (II.10.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Település Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2009. évi 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

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

9/2010. (II.10.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2009. évi 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
Határidő: folyamatos

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

9/2010. (II.10.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Lesence Völgye”  Települések Körjegyzőségének 
2009. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
Határidő: folyamatos

5) Köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól szóló helyi rendeletek módosítása
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!)

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Felkérte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyzőt,  tegyen  szóbeli  kiegészítést  a 
napirendi ponttal kapcsolatban.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól szóló helyi 
rendeleteket a cafeteria rendszer bevezetése miatt módosítani kell. A településeken különböző rendeletek 
vannak hatályban,  illetve Lesencefaluban nincs rendelet,  ezért  nem a módosítás mellett  döntött,  hanem 
egységesen  minden  település  tekintetében  új,  tartalmilag  azonos  rendeletet  készített.  A  juttatásokat  a 
gyakorlathoz igazította,  ennek megfelelően tervezte a költségvetésben,  valamint  szabályozta  a cafetéria 
rendszerben.

Tóth Csaba polgármester: Ezen rendelet eddig is hatályban volt, jelenleg a cafeteria-rendszer bevezetése 
miatt van szükség a módosításra. Elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Kigyós Ferenc 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  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

2/2010. (XII.11.) Kt. rendelet

A Körjegyzőségen foglalkoztatott  köztisztviselőket  megillető illetménykiegészítésről,  szociális,  jóléti  és 
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

2/2010. (II.11.) Kt. rendelet

A Körjegyzőségen foglalkoztatott  köztisztviselőket  megillető illetménykiegészítésről,  szociális,  jóléti  és 
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásról
(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:

2/2010. (II.11.) Kt. rendelet

A Körjegyzőségen foglalkoztatott  köztisztviselőket  megillető illetménykiegészítésről,  szociális,  jóléti  és 
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

2/2010. (II.11.) Kt. rendelet

A Körjegyzőségen foglalkoztatott  köztisztviselőket  megillető illetménykiegészítésről,  szociális,  jóléti  és 
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Általános iskolai első osztályosok beiskolázása 2010/2011. tanévre
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!)

Kigyós Ferenc polgármester: A napirendi ponthoz nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést 
az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

Megkérdezte 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  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással –  az alábbi határozatot hozta:

10/2010. (II.10.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „Az  általános  iskolai  beiratkozás 
időpontjának  meghatározása  a  2010/2011.  tanévre”  című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, 
a  Lesence  Völgye  Közös  Fenntartású  Általános  Iskola,  az  általános  iskolai  nevelés-oktatást  ellátó 
intézményben a beiratkozás időpontját a 2010/2011. tanévre az alábbiakban állapítja meg:
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A beiratkozás időpontja: 2010. április 13-án (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2010. április 14-én (szerdán) 8.00-16.00 óra

A pótbeiratkozás időpontja: 2010. április 21-én (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 

(Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt 
értesítse.

Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Tóth Csaba polgármester

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

10/2010. (II.10.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

LesencetomajTelepülés Önkormányzata Képviselő-testülete „Az általános iskolai beiratkozás időpontjának 
meghatározása a 2010/2011. tanévre” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a 
Lesence  Völgye  Közös  Fenntartású  Általános  Iskola,  az  általános  iskolai  nevelés-oktatást  ellátó 
intézményben a beiratkozás időpontját a 2010/2011. tanévre az alábbiakban állapítja meg:

A beiratkozás időpontja: 2010. április 13-án (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2010. április 14-én (szerdán) 8.00-16.00 óra

A pótbeiratkozás időpontja: 2010. április 21-én  (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 

(Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt 
értesítse.

Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Mészáros László polgármester

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

10/2010. (II.10.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete „Az általános iskolai beiratkozás időpontjának 
meghatározása a 2010/2011. tanévre” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a 
Lesence  Völgye  Közös  Fenntartású  Általános  Iskola,  az  általános  iskolai  nevelés-oktatást  ellátó 
intézményben a beiratkozás időpontját a 2010/2011. tanévre az alábbiakban állapítja meg:

A beiratkozás időpontja: 2010. április 13-án (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2010. április 14-én (szerdán) 8.00-16.00 óra

A pótbeiratkozás időpontja: 2010. április 21-én (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 

(Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt 
értesítse.

Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

10/2010. (II.10.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „Az  általános  iskolai  beiratkozás  időpontjának 
meghatározása a 2010/2011. tanévre” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence 
Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a 
beiratkozás időpontját a 2010/2011. tanévre az alábbiakban állapítja meg:

A beiratkozás időpontja: 2010. április 13-án (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2010. április 14-én (szerdán) 8.00-16.00 óra

A pótbeiratkozás időpontja: 2010. április 21-én (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 

(Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt 
értesítse.

Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Kovács Károly polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 18.20-kor bezárta.

Mészáros László Dr. Takács Nóra Tóth Csaba
 polgármester körjegyző  polgármester

Kovács Károly Kigyós Ferenc
polgármester polgármester

Bogdán Csaba Kardos Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

Sáfár Béla Kovács Lajos 
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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