
Ügyiratszám: 47/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Uzsa  Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencetomaj Község  Önkormányzat Képviselő-
testülete,  Lesencefalu Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Balatonederics 
Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Nemesvita Község   Önkormányzat 
Képviselő-testülete,  Szigliget Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete  és 
Hegymagas Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012.  január 31-én (kedd) 
17.00 órai kezdettel,  a lesenceistvándi Művelődési Házban megtartott  8-as együttes 
nyilvános üléséről

Jelen voltak:

Lesenceistvánd Község  Önkormányzat Képviselő-testülete:

Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester,
Varjúné Fodor Edit képviselő

Uzsa Község  Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kovács Károly polgármester
Perger István alpolgármester
Gábor Oszkár és Sári Lajos képviselők

Lesencetomaj Község  Önkormányzat Képviselő-testülete:

Mészáros László polgármester,
Sáfár Béla alpolgármester,
Balogh  Ákos,  Csekőné  Ernhoffer  Ilona,  Illés  Dezső,  Németh  Vincéné  és 
Völgyi Antalné képviselők

Lesencefalu Község  Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kígyós Ferenc polgármester,
Bogdán Csaba alpolgármester,
Kulcsár Gábor és Nyirő Katalin képviselők

Balatonederics Község  Önkormányzat Képviselő-testülete:

Tóth Péter polgármester,
Szijártó Ferenc alpolgármester,
Farkas Csaba Imre, Molnár Gyula, Stróh Antal és Tóth Emilné képviselők

Nemesvita Község  Önkormányzat Képviselő-testülete:

Eke Ferenc polgármester
Vőfély Péter alpolgármester
Csali Tibor képviselők
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Szigliget Község  Önkormányzat Képviselő-testülete:

Balassa Balázs polgármester,
Szabó Tibor alpolgármester,
Balassa Sándor és Káli Magdolna képviselők

Hegymagas Község  Önkormányzat Képviselő-testülete:

Sallee Barbara polgármester
Kozma-Bognár László alpolgármester
Szigeti László képviselő

Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra körjegyző,
Nagyné Simon Margit körjegyző,
Lutár Mária körjegyző,
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs
Dr. Dékány Györgyné intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Köszöntötte  a  nyolc  település  polgármestereit, 
képviselőit, a meghívott körjegyzőket, valamint Dr. Dékány Györgyné intézményvezetőt.
A  jelenléti  ívek  alapján  megállapította  a  képviselő-testületek  határozat-képességét,  mert  a 
lesenceistvándi  képviselő-testület  5  tagjából  3  fő,  az  uzsai  képviselő-testület  5  tagjából  4  fő,  a  
lesencetomaji képviselő-testület 7 tagjából 7 fő, a lesencefalui képviselő-testület 5 tagjából 4 fő, a  
balatonedericsi képviselő-testület 7 tagjából 6 fő, a nemesvitai képviselő-testület 5 tagjából 3 fő, a  
szigligeti képviselő-testület 5 tagjából 4 fő, a hegymagasi képviselő-testület 5 tagjából 3 fő megjelent.

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere  Lesencetomaj Képviselő-testület tagjai közül Sáfár 
Béla képviselőt és Völgyi Antalné képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni. 

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sáfár Béla képviselőt kijelölte. 

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Völgyi Antalné képviselőt kijelölte. 

Kigyós  Ferenc  Lesencefalu  polgármestere  Lesencefalu  Képviselő-testület  tagjai  közül  Bogdán 
Csaba képviselőt és Nyirő Katalin képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni.

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bogdán Csaba képviselőt kijelölte. 

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Nyirő Katalin képviselőt kijelölte. 

A  meghívóban  szereplő  napirendi  ponthoz  nem  kívánt  kiegészítést  tenni.  Elfogadásra  
javasolta a napirendi pontot:
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Lesenceistvánd Képviselő-testülete 3 igen szavazattal  – egyhangúlag -,  Uzsa Képviselő-testülete 4  
igen szavazattal – egyhangúlag -, Lesencetomaj Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag  
-,  Lesencefalu  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Balatonederics  Képviselő-
testülete  6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Nemesvita  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  –  
egyhangúlag  -,  Szigliget  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Hegymagas  
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi napirendet:

N A P I R E N D :

1. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetése

N A P I R E N D E K    T Á R GY A L Á S A:

1. Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatban az írásos 
anyag  kiküldésre  került,  azt  a  képviselők  áttanulmányozhatták.  A  2010.  évi  pénzmaradvánnyal  
kapcsolatban elmondta, hogy felosztották az önkormányzatok között. Lesencetomaj Önkormányzata is 
átutalta a tartozásából még fennmaradt összeget, ami aztán átkerült a társult települések számlájára.  
Minden település  befizette  a  mínuszait  és  akiknek plusza  volt,  azok megkapták  azt.  A 2012.  évi  
költségvetéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  szöveges  és  táblázatos  formában  is  megkapták  a 
képviselők. Az intézményvezetővel történt egyeztetés és a tavalyi költségvetés alapján lett elkészítve 
az idei évre a tervezet. Bevételek között szerepelnek a normatív bevételek. A központi költségvetésről  
szóló törvény 8.  számú mellékletében meghatározott  normatívát  a Kistérség 90 %-ban fogja majd  
teljesíteni. Az intézmény esetében ez az összeg 680 ezer forint körül lesz. Ezt a Kistérség különféle  
kötelezettségei  miatt  fogja  vissza.  A polgármesterek erről  tudnak,  hiszen a  kistérségi  ülésen erről 
született  döntés.  További  bevételt  jelent  még  a  szociális  étkezők  térítési  díjából  befolyó  összeg. 
Tájékoztatta  a  képviselő-testületeket,  hogy  egyik  önkormányzat  sem  vezette  be  eddig  a  házi 
gondozásra fizetendő díjat. A jövőben ez még felmerülhet lehetőségként, mint bevétel növelő tétel. A 
közalkalmazotti jogviszony figyelembe vételével és a garantált minimálbér alkalmazásával és a 27 %-
os ÁFA kulccsal lett tervezve a költségvetés. A táblázatos részben bent maradt a 25 %-os ÁFA, de a 
tervezés 27 %-kal történt. Elmondta, hogy a polgármesterekkel történt megbeszélésre hivatkozással 
található  egy  olyan  tétel,  ami  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  adminisztrációs 
költségeihez való 300.000 Ft-os hozzájárulást tartalmazza. A dologi kiadások tervezésénél az inflációt  
is  figyelembe  vették.  Az  intézmény  2012.  évi  költségvetésének  bevételi  és  kiadási  főösszege 
50.265.000 Ft. A településenkénti bontásban jól látható, hogy vannak olyan települések, akik pozitív 
és  vannak,  akik  negatív  egyenleggel  rendelkeznek.  Balatonedericsnek,  Lesencetomajnak, 
Lesencefalunak  és  Uzsának  több  a  bevétele,  mint  a  kiadása.  Nemesvitának,  Lesenceistvándnak, 
Szigligetnek és Hegymagasnak viszont a kiadása több. Elmondta, hogy összességében elmondható,  
hogy a  bevételek  nem emelkedtek,  a  kiadások  viszont  igen,  de  ennek  ellenére  összességében  az 
intézmény az állami finanszírozásokból képes egyedül működni. 
Megkérdezte az intézményvezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az elhangzottakat.

Dr.  Dékány Györgyné intézményvezető: Úgy gondolja,  hogy részletes az  előterjesztés,  így nem 
kívánja azt kiegészíteni.

Tóth Csaba polgármester: Vitára bocsátotta a napirendet.
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Mészáros László polgármester:  Nem emlékszik arra, hogy hozzájárulását adta volna ahhoz, hogy 
300.000 Ft hozzájárulást adjanak a Körjegyzőségnek. Kérdése, hogy a többi polgármester emlékszik-e 
ilyen megbeszélésre?

Balassa Balázs polgármester: Ő támogatta a javaslatot.

Eke Ferenc polgármester: Elmondta, hogy a költségvetés készítésekor, illetve a pénzmaradvány tár-
gyalásakor abban állapodtak meg, hogy a 2012. évi költségvetés készítéskor visszatérnek rá, és meg-
beszélik. 

Sallee Barbara polgármester: Ő is támogatja a javaslatot, hisz korábban is volt már erről szó.

Mészáros László polgármester: Tiszteletben tartja a többi önkormányzat döntését, de Lesencetomaj 
nem kívánja befizetni a ráeső részt.  Ezt azzal indokolta, hogy lakosságszám alapján Lesencetomaj 
járul  hozzá  legnagyobb  összeggel  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  
működéséhez  és  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzőségének  működéséhez  is.  Kétszer  
fizetnek,  harmadszorra  nem  fognak.  Amennyiben  a  többi  önkormányzat  fizetni  szeretné  ezt  a 
hozzájárulást,  azt  tiszteletben  tartja.  Gondolatébresztőként  a  100.000  Ft-os  cafeteria  plafonnal 
kapcsolatban elmondta, hogy ezt meg kell gondolni, hiszen a többi intézményre nézve ez relevanciát  
tartalmaz, legalábbis a lesencei négyes önkormányzatokon belül.

Sallee  Barbara  polgármester: Elmondta,  hogy  emlékszik  azokra  a  beszélgetésekre,  amikor  a 
polgármesterekkel megtárgyalták azt, hogy az egyes szolgáltatásokhoz rendeltek egy összeget. Ebből 
kimaradt  az  adminisztratív  munka,  amit  a  Körjegyzőség  készít.  Meg  kellene  határozni  azt,  hogy 
melyik település mennyivel fog ehhez hozzájárulni. Kérdése, hogy ezt az intézmény milyen szinten  
tudná  kimutatni?  Van-e  arra  esély,  hogy  ezeket  a  munkálatokat  számosítsák,  hogy  a  települések 
láthassák azt, hogy mire fizetnek?

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. A cafeteriára visszatérve elmondta, hogy 
Mészáros polgármester úr fontos dolgot említett, hiszen amit ma elfogadnak az intézményi dolgozók 
cafeteria juttatásával kapcsolatban, az irányadó kell hogy legyen a többi közalkalmazott kapcsán is.  
Nem akarnak különbséget tenni például a szociális oldalon, vagy az oktatásban, óvodai nevelésben, 
egészségügyi ellátásban dolgozó közalkalmazottak között. Kérdése, hogy a lesencei önkormányzatok 
is  hasonló összeggel  terveztek-e és  ki  tudják-e  gazdálkodni,  mert  ha igen,  akkor  ezen a kérdésen 
tovább lehet lépni.

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat  természetesen meghatározhat a 
saját intézményeiben dolgozók részére más összegű juttatást, de abból konfliktus fog keletkezni.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ők a közalkalmazotti szférában minden dolgozónak ezt 
az  összeget  tervezték.  A  Körjegyzőség  hozzájárulásával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  jelenleg 
Lesencetomaj,  Lesencefalu,  Lesenceistvánd  és  Uzsa  községek  tartják  fenn  a  Körjegyzőséget.  A 
működéshez szükséges összeget ez a négy település biztosítja. Mivel az „Együtt Egymásért” Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat adminisztratív munkáját és a könyvelési munkákat a Körjegyzőség látja el, 
így tulajdonképpen azt  is  a négy lesencei  település fizeti  meg.  Szerette volna,  ha a lesencei  négy  
településen  kívül  a  másik  négy  település  is  hozzájárult  volna  ezekhez  a  költségekhez.  A 
Körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok akár dönthetnek úgy is, hogy a finanszírozásból levonják 
azt az összeget,  amit  ezen a címen az „Együtt  Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti  Szolgálattal  
kapcsolatban befizetnének. Külső pénzt szeretne bevinni abba az intézménybe, amit négyen tartanak 
fenn. Ezek valós költségek, melyek ténylegesen felmerülnek. Amennyiben az gondot okoz bármelyik  
településnek, úgy le lehet venni a költségvetésből. Az iskola esetében a fenntartók az adminisztratív  
munkákra jutó összeggel is hozzájárulnak a működéshez gyermeklétszám alapján. Ha nyolc felé oszlik 
ez a pénz, és lakosságszám alapján számolják ki, akkor nem nagy összegről beszélnek településenként.  
Arról, hogy ezt az összeget hogyan használja fel a Körjegyzőség, arról a fenntartók fognak dönteni.
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Balassa Balázs polgármester: Elmondta, hogy ő támogatta ezt a javaslatot. Úgy gondolja, hogy ezt 
az összeget a társulásnak kell átadnia a Körjegyzőségnek. Ebben az esetben elfogadhatatlan számára 
az, hogy valamelyik önkormányzat ne fizesse be a ráeső részt. Véleménye szerint mindenki fizesse be 
és a fenntartó önkormányzatok majd eldöntik, hogy ők ezt hogyan oldják meg a finanszírozásuknál.
Azzal a kéréssel fordult a jelenlévőkhöz, hogy év közben segítsenek abban, hogy a költségvetésben 
tervezett mínuszt nullszaldósra lehessen hozni.

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  az  intézményvezetőnek  azt  tudnia  kell,  hogy  adott 
településen mi  okozza a hiányt.  Valószínűleg a szociális  étkezés miatt  keletkezik hiány a legtöbb  
esetben. A házi gondozás bevétele kell, hogy fedezze a házi gondozó bérét. A szociális étkezésnél meg 
kell  nézni,  hogy  a  térítési  díj  bevétel  és  a  kiadás  hogyan  fedezi  egymást.  A  gyermekjóléti  és  
családsegítő szolgálat fenntartása közös költség. Nemesvitán az ebédszállítás miatt visszaszámlázott  
összeg  miatt  keletkezett  mínusz.  Kéri  az  intézményvezetőt,  hogy fokozottan  figyeljenek  ezekre  a 
dolgokra.

Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy véleménye szerint Szigligeten a szállítási 
díj  miatt  van  mínusz.  Más  településeken  a  kiadási  oldalt  csökkenti  a  szállítási  díj  is,  ami  nincs 
Szigligeten. Illetve benne van, de nem folyik át az intézményen.

Sallee  Barbara  polgármester: Nem  tudja  jól  értelmezi-e,  hogy  Hegymagasra  a  családsegítő 
szolgálattal kapcsolatban 325.000 Ft esne? Kérdése, hogy ez az összeg tartalmazza-e a 300 főre eső 
összes leosztás kiadását?

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy úgy történik az elosztás, hogy megnézik, hogy mennyi az 
összes  bevétel  a  két  szakfeladaton  és  minden  településre  leosztják  lakosságszám  arányosan. 
Hegymagas  esetében  nagyon  jól  látszik,  hogy  a  gyermekjóléti  szakfeladat  és  a  családsegítési  
szakfeladat önmagában már nem áll meg a lábán. Ezen a szakfeladaton csak 2,5 dolgozó dolgozik, az 
ő bérük terheli azt. Bent vannak a dologi kiadások, amik a tavalyi bázisév alapján lettek tervezve és a 
feltétlen  szükséges  hozzájárulásokat  is  tartalmazza.  Emellett  minden  szakfeladat  tartalmazza  a 
cafeteria juttatást. A bérek is rendezve lettek a minimálbér változás miatt és a besorolás váltások miatt.

Sallee Barbara képviselő: Elmondta, hogy Hegymagas nagyon megérzi ezeket a változásokat.

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy gyermekarányosan, lakosságszám arányosan kap az 
önkormányzat  normatívákat,  melyeken  nem  lehet  változtatni.  Ellátott  arányosan  kap  a  szociális 
étkezésre és a házi gondozásra normatívát. Szigliget esetében több a házi gondozásban ellátott. A házi  
gondozók bérét 8-9 fő fedezi le. Itt lehet tenni valamit, ha intézményi  szinten nem haladja meg az 
ellátottak száma az engedélyezett 82 főt.

Balassa Balázs polgármester: Elmondta, hogy nem a bevételi oldalon szeretne változtatni, hanem a 
kiadási oldalon. 

Mészáros  László  polgármester: Véleménye  szerint  akkor  nem  nyolc  órában  kell  alkalmazni  a 
gondozót. 

Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Szigligeten nyolc órában 
látják el ezt a feladatot és 9 fő jut a gondozóra.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az éves gondozotti napok számát vissza kell osztani 252 
nappal és így kapják meg azt, hogy hány gondozottja volt az intézménynek. Települési bontásban ezt  
nem nézik. Átlagban 9 főnél több nem lehet gondozónként. Lehet olyan időszak, amikor 12 gondozott 
van és lehet olyan is,  amikor  kevesebb, így átlagban nem lépi át a 9 főt.  Az intézménynek pedig  
átlagosan 82 fő gondozottja lehet. Ahol kevesebb a gondozott, ott el kell gondolkodni azon, hogy csak 
fél  állásos  legyen  a  gondozó.  Lesencetomajon  és  Uzsán  2  fő  gondozó  van  a  18  fő  körüli 
gondozottakra.
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Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy Uzsán ugyan nincs szállítási díj, de két 
gondozónő  és  18  ellátott  van,  így  18  fő  után  kapják  az  állami  támogatást.  Tulajdonképpen  ez 
kompenzálja azt, hogy nincs szállítási díj a bevételi oldalon. Úgy gondolja, ahol nincs elég gondozott, 
ott a szállítási díj bevezetésével lehetne kompenzációt kieszközölni.

Eke Ferenc polgármester: Elmondta, hogy az álláspontok nem közeledtek egymáshoz. Annak érde-
kében, hogy a költségvetésről döntés szülessen javasolta, hogy az adminisztrációs költségekre terve-
zett összeg nélkül döntsenek az intézmény költségvetéséről. 

Kovács  Károly  polgármester: Nem  tudja,  hogy  a  társulás  könyvelését  egy  könyvelőiroda 
elvállalhatja-e? Ha valaki sokallja ezt a 300.000 Ft-ot, akkor ki kell adni egy könyvelőcégnek és ki fog  
derülni, hogy valóban sok-e ez az összeg.

Kigyós  Ferenc  polgármester: Teljes  mértékben  egyetért  Kovács  Károly  polgármester  úrral. 
Nevetségesnek  tartja,  hogy ezzel  foglalkozni  kell.  Lesencefalu  anyagi  helyzete  a  legrosszabb,  de  
megoldják  ennek  az  összegnek  a  kifizetését.  Munkát  térítés  nélkül  nem  lehet  csinálni.  Ha  egy 
könyvelő  cég végzi  el  a  munkát,  annak komolyabb  költségei  vannak.  Nem hiszi  el,  hogy ekkora 
költséget nem lehet kifizetni.

Mészáros László polgármester: El kívánta mondani, hogy tavaly Balassa Balázs polgármester joggal 
hívta  fel  Lesencetomaj  figyelmét  bizonyos  elvekre.  Ilyen  alapon  minden  körjegyzőség 
szétszabdalhatja a költségeit azokra az intézményekre, amit leadminisztrál és ezért a szolgáltatásért az 
intézménytől, illetve a fenntartóktól kérhet összeget. Mivel ezt sehol sem csinálják, furcsának tartja,  
hogy  ebben  az  egy  esetben  alkalmazzák  ezt.  Ebben  az  esetben  a  többi  intézménytől  is  lehetne 
arányosan  hozzájárulást  kérni.  Visszatérve  a  hiányra,  lehetne  azt  ezzel  az  összeggel  csökkenteni.  
Mivel minden önkormányzat lenullázta magát, felmerülhet az a kérdés, hogy kezeljék egységesen az  
intézményt, mint ahogy az alapító okiratban is benne van.

Balassa Balázs polgármester: Nem szeretne ebből problémát. Vissza kívánja vonni azon kijelentését, 
hogy  Szigliget  Község  Önkormányzata  hozzájárulna  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kapcsolatos 
adminisztratív munkájához.  Egyetértettek és támogatták ezen összeget,  de ha ez ekkora probléma,  
akkor nem erőlteti. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ez már több éve téma volt és azt gondolta, hogy talán az 
idei  évben  sikerül  ebben  megállapodni.  Nagyon  csodálkozik  azon,  hogy  ezt  a  Körjegyzőséget  
fenntartó  egyik  önkormányzat  vétózta  meg.  A  Körjegyzőség  a  fenntartó  négy  településen  kívüli 
szakfeladatok könyvelését  is  ellátja.  Ilyen  például  a  Lesencetomaj,  Lesencefalu,  Balatonederics  és 
Nemesvita Községek által fenntartott Védőnői Szolgálat. Nem volt olyan szándék, hogy ezt bárki is 
szétbontsa. Az elvégzett munka elismeréseként gondolták volna adni ezt a hozzájárulást. Erről volt szó  
a pénzmaradványok felosztásával kapcsolatos megbeszélésen. Bármelyik település meg tudja vétóznia 
döntést,  ezt  most  Lesencetomaj  megtette.  Javasolta,  hogy  Eke  Ferenc  módosítását  fogadják  el, 
miszerint ezt a tételt vegyék ki a költségvetésből és ez után szavazzanak a 2012. évi költségvetésről.

Sallee Barbara polgármester: Logikailag szeretné más oldalról megközelíteni a kérdést. Véleménye  
szerint,  ha  egy  településen  iskola  működik,  akkor  természetes,  hogy  a  település  jegyzősége,  a  
körjegyzőség  foglalkozik  a  település  tulajdonában lévő intézménnyel.  Itt  nem erről  van szó.  Itt  a 
körjegyzőség  egy  olyan  intézménnyel  foglalkozik,  amelyhez  más  települések  is  csatlakoztak,  így 
kívülálló munkákat is elvégeznek.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólást. Úgy gondolja, hogy a polgármester asszony 
nagyon jól megfogalmazta a dolog lényegét, amivel ő is teljes mértékben egyetért.

Mészáros László polgármester: Úgy gondolja, hogy ilyen alapon a Lesencéktől a Balatonig Társulás 
is az adminisztrációs költségekkel kapcsolatban adjon hozzájárulást?
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Kigyós Ferenc polgármester:  Elmondta,  hogy egy nevetséges politikai  játék kiindulópontján érzi 
magát. Ezt a játékot nem ő kezdeményezték. Lehet, hogy nem kifejezetten a napirendhez tartozik, de a 
jelenlévő képviselő-testületek hoztak létre nyolcan egy szociális társulást, négyen egy körjegyzőséget  
és egy iskolát. Sokat dolgoztak érte. A lesencei körzet az állam elvárásainak megfelel. Olyan külső 
erők  próbálnak  meg  befolyást  gyakorolni  az  önkormányzatokra,  akik  eddig  aludtak,  nem  léptek 
semmit  az  elmúlt  években.  Ezt  gerinctelenségnek  tartja.  10  évvel  előbbre  vannak,  mint  más 
körjegyzőségek.  Azok  próbálnak  hatni  az  önkormányzatra,  akik  eddig  nem  tettek  semmit,  más 
megyéhez  szeretnének átmenni.  Nevetségesnek tartja  azt,  hogy ezt  hagyják.  Kér  mindenkit,  hogy 
gondolkodjon el ezen.

Tóth  Péter  polgármester:  Reagálni  szeretne  az  elhangzottakra.  A  körjegyzőségi  hozzájárulással 
kapcsolatban elmondta, hogy ő támogatja a hozzájárulást. Kigyós Ferenc felszólalásával kapcsolatba 
elmondta, hogy az államigazgatási rendszer átalakítását nem Balatonederics kezdeményezte. Mindenki 
tapogatózik, a törvények keretein belül próbál kialakítani különböző önkormányzati  társulásokat és 
intézményfenntartó társulásokat. Azt, hogy valaki gerinctelen lenne, azt visszautasítja Balatonederics 
képviselő-testülete és saját nevében. A másik megyéhez való áttéréshez az új testületnek semmi köze.

Eke Ferenc polgármester: Azt gondolja, hogy ennek az együttműködésnek ő mozgatórugója volt a 
kezdetektől  fogva.  A kezdetektől  azt  gondolta,  hogy ha közösen működtetnek valamit  és közösen 
oldanak meg dolgokat,  akkor  sokkal  egyszerűbb lesz.  Nem emlékszik arra,  hogy akkor,  amikor  a 
Területfejlesztési  Tanács  tagja  volt,  információ  hiányában  bárki  is  lemaradt  volna  bármilyen 
pályázatról, vagy lehetőségről. Volt olyan település, akinek felmutatható pozitív beruházásai csak a 
kistérségen  keresztül  voltak.  Ez  a  dolog  egy  idő  után  megszakadt.  Ha  valakinek  jól  működő 
intézményei vannak, akkor érezheti magát kiemelkedőnek. Csak akkor lehet előbbre jutni, ha együtt  
csinálják  a  dolgokat.  A  közigazgatásban  úgy emlegetik  a  lesencei  vidéket,  hogy nekik  nem kell  
mindent  háromszor  elmondani,  értik  miről  van  szó.  Megbeszélik  a  gondjaikat  és  egyforma 
gondolkodásmódjuk  van.  Amikor  Balassa  Balázs  polgármester  úr  megkereste  azzal  kapcsolatban, 
hogy mi legyen a jövőben, azonnal felhívta a szomszédos településeket, például Vállust, hogy ők hogy 
gondolkodnak, mert ugyanebben a helyzetben vannak és elmondta, hogy miben gondolkodnak. Semmi 
más nem történt. Az elmúlt 20 évben volt már közös körjegyzőség, volt már szétválás is. Ki ebben az  
esetben  a  mozgatórugó?  Az  aki  nem  akar  Zalában  maradni,  vagy  az  itt  feszülő  más  dolgok? 
Véleménye szerint nem a következő 2-3 évet kell túlélni, hanem az elkövetkezendő 10 évet. Ha olyan 
intézményeket csinálnak, amit 20-30 évre fenn lehet tartani, akkor az építésnek számít. Annak idején 
elmondta, hogy gondolkodni kell a közös közigazgatásban is, de senki nem vette komolyan. Azt is  
elmondta a volt balatonedericsi polgármesternek, hogy csökkentette az önkormányzatok ázsióját azzal,  
hogy elvitte az iskolát. Ezért kell most lépniük. Nem olyan irányba akarnak lépni, hogy milyen jó lesz 
annak, aki hozzájuk akar tartozni. Kicsit nagyobban gondolkodnak, mint a 2.350 fő. Most kell olyant 
csinálni, ami kiállja az idő próbáját legalább 15 évig.

Kovács  Károly  polgármester: Elmondta,  hogy  nagyon  szép  gondolatok  hangzottak  el,  de  ezek 
nagyon messze állnak a napirendtől. Javasolja, hogy most arról tárgyaljanak.

Tóth  Csaba  polgármester: El  kívánta  mondani,  hogy  annak  idején  Nemesvitán  is  tárgyaltak  a 
közoktatás átszervezéséről.  Akkor nem találtak közös nevezőt.  Nem látta azt  az erőt,  hogy együtt  
akarnak működni.  Ez után kezdtek el  gondolkodni  a  lesencei  térségben arról,  amiben nem voltak 
partnerek a másik teleülések vezetői.  Ekkor alapították meg a Lesence Völgye  Közös Fenntartású 
Általános  Iskolát  és  a  közös  körjegyzőséget.  Van  egy  díszokirat  az  irodájában.  1995-ben  a 
lesencetomaji,  lesencefalusi,  lesenceistvándi  és  uzsai  polgármesterek  megegyeztek  abban,  hogy 
amennyiben a sors azt hozza, hogy együtt kell működni egymással, akkor együttműködnek és a két  
nagyobb  település  közül  egyiken  sem  lehet  egyszerre  a  két  intézmény,  tehát  az  oktatás  és  a  
közigazgatás  székhelye.  Ezt  így is  csinálták.  Amennyiben  van  olyan  elképzelés  a  közigazgatással 
kapcsolatban, hogy működjenek együtt, úgy abban az esetben tárgyaljanak róla. Beszéljék meg, hogy 
milyen  elképzelések  vannak  az  új  felállás  kapcsán.  Nézzenek  egymás  szemébe,  ne  egymás  háta  
mögött beszéljenek. Ezt akár egy okiratba is le lehet fektetni. Ő maga nagyon sokat tett a közösség 
érdekében. Az oktatást nézve, az iskolából senki nem lett elküldve. A közigazgatásból sem. A 105 
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millió forint költségvetésű iskolából a mai napra 82 milliós közoktatási intézmény lett. Arra buzdít  
mindenkit, hogy gondolkodjon együttműködésben.
A napirendi pontra visszatérve javasolta, hogy Eke Ferenc javaslatát fogadják el, miszerint vegyék ki a 
300.000 Ft-os hozzájárulás összegét a költségvetésből.

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy ha az önkormányzatok a 300.000 Ft-ból rájuk eső 
részt  oda  akarják  adni,  akkor  megtehetik.  Lesencetomaj  nem  kívánja  ezt  támogatni,  nem  kíván 
negatívum felé elmenni. Elég nagy összeget kellett befizetnie a társulásba.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a közoktatásban Lesenceistvánd finanszíroz többet, mert 
a  legtöbb gyermek  lesenceistvándi.  Bárcsak több lenne.  A költségvetési  főelőadó javaslatára  kéri,  
hogy úgy legyen elfogadva a módosítás,  hogy a 300.000 Ft-os összeg tartalékként  kerüljön be az 
intézmény költségvetésébe.

Nagyné Simon Margit körjegyző: Elmondta, ha a költségvetésben benn marad és a tartalékra kerül, 
akkor annak havonta az 1/12-ed részét át kell utalni az intézmény számlájára.

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Nem, mert nem átadott pénzeszköz címen lesz, hanem 
tartalékon. 

Töreky Ottóné pénzügyi főmunkatárs: Csak előirányzata lesz, teljesítése nem.

Tóth Csaba polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a javasolt 
módosítást.

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

1/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2012.  évi  költségvetésében  a 
„Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
adminisztrációs  költségeihez  történő  hozzájárulás  összegét, 
mely  300.000  Ft,  nem  támogatja  és  a  költségvetésben  a 
támogatás  értékű  működési  célú  pénzeszköz  átadás 
kiadásnemről  az  általános  tartalék  kiadáson  tervezi  a 
költségvetés elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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4/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2012.  évi  költségvetésében  a 
„Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
adminisztrációs  költségeihez  történő  hozzájárulás  összegét, 
mely  300.000  Ft,  nem  támogatja  és  a  költségvetésben  a 
támogatás  értékű  működési  célú  pénzeszköz  átadás 
kiadásnemről  az  általános  tartalék  kiadáson  tervezi  a 
költségvetés elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

1/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2012.  évi  költségvetésében  a 
„Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
adminisztrációs  költségeihez  történő  hozzájárulás  összegét, 
mely  300.000  Ft,  nem  támogatja  és  a  költségvetésben  a 
támogatás  értékű  működési  célú  pénzeszköz  átadás 
kiadásnemről  az  általános  tartalék  kiadáson  tervezi  a 
költségvetés elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

Uzsa Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

29/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, 
hogy  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat  2012.  évi  költségvetésében  a  „Lesence  Völgye” 
Települések  Körjegyzősége  adminisztrációs  költségeihez 
történő  hozzájárulás  összegét,  mely  300.000  Ft,  nem 
támogatja és a költségvetésben a támogatás értékű működési 
célú  pénzeszköz  átadás  kiadásnemről  az  általános  tartalék 
kiadáson tervezi a költségvetés elfogadását.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

Balatonederics  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

12/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Balatonederics Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2012.  évi  költségvetésében  a 
„Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
adminisztrációs  költségeihez  történő  hozzájárulás  összegét, 
mely  300.000  Ft,  nem  támogatja  és  a  költségvetésben  a 
támogatás  értékű  működési  célú  pénzeszköz  átadás 
kiadásnemről  az  általános  tartalék  kiadáson  tervezi  a 
költségvetés elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

8/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött 
arról, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat  2012.  évi  költségvetésében  a  „Lesence  Völgye” 
Települések  Körjegyzősége  adminisztrációs  költségeihez 
történő  hozzájárulás  összegét,  mely  300.000  Ft,  nem 
támogatja és a költségvetésben a támogatás értékű működési 
célú  pénzeszköz  átadás  kiadásnemről  az  általános  tartalék 
kiadáson tervezi a költségvetés elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

3/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Szigliget Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött 
arról, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat  2012.  évi  költségvetésében  a  „Lesence  Völgye” 
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Települések  Körjegyzősége  adminisztrációs  költségeihez 
történő  hozzájárulás  összegét,  mely  300.000  Ft,  nem 
támogatja és a költségvetésben a támogatás értékű működési 
célú  pénzeszköz  átadás  kiadásnemről  az  általános  tartalék 
kiadáson tervezi a költségvetés elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

1/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Hegymagas Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2012.  évi  költségvetésében  a 
„Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
adminisztrációs  költségeihez  történő  hozzájárulás  összegét, 
mely  300.000  Ft,  nem  támogatja  és  a  költségvetésben  a 
támogatás  értékű  működési  célú  pénzeszköz  átadás 
kiadásnemről  az  általános  tartalék  kiadáson  tervezi  a 
költségvetés elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

Tóth Csaba polgármester: Szavazásra bocsátotta a módosított költségvetést.

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

2/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat mint 
önállóan  működő  intézmény  2012.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét  50.265.-e Ft-ban állapítja meg 
az alábbiak szerint:
Bevételek ezer forintban

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

27.598

Átvett pénzeszköz Kistérségtől 6.803
Intézményi saját bevétel 15.864
Bevételek összesen 50.265
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Kiadások ezer forintban

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

17.129

Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514

Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.491

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

6.383

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265

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

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
Részidős létszám   3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

5/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat mint 
önállóan  működő  intézmény  2012.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét  50.265.-e Ft-ban állapítja meg 
az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

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

27.598

Átvett pénzeszköz Kistérségtől 6.803
Intézményi saját bevétel 15.864
Bevételek összesen 50.265

Kiadások ezer forintban

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

17.129

Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514

Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.491

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

6.383

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265

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

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
Részidős létszám   3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

2/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat mint 
önállóan  működő  intézmény  2012.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét  50.265.-e Ft-ban állapítja meg 
az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

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

27.598

Átvett pénzeszköz Kistérségtől 6.803
Intézményi saját bevétel 15.864
Bevételek összesen 50.265

Kiadások ezer forintban

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

17.129

Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514
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Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.491

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

6.383

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265

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

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
Részidős létszám   3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Uzsa Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

30/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt 
Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  szolgálat  mint 
önállóan  működő  intézmény  2012.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét  50.265.-e Ft-ban állapítja meg 
az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

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

27.598

Átvett pénzeszköz Kistérségtől 6.803
Intézményi saját bevétel 15.864
Bevételek összesen 50.265

Kiadások ezer forintban

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

17.129

Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514

Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.491

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

6.383
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Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265

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

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
Részidős létszám   3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Balatonederics  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

13/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Balatonederics Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat mint 
önállóan  működő  intézmény  2012.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét  50.265.-e Ft-ban állapítja meg 
az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

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

27.598

Átvett pénzeszköz Kistérségtől 6.803
Intézményi saját bevétel 15.864
Bevételek összesen 50.265

Kiadások ezer forintban

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

17.129

Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514

Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.491

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

6.383

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265
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Az  Együtt  Egymásért  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
Részidős létszám   3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

9/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Nemesvita  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat mint 
önállóan  működő  intézmény  2012.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét  50.265.-e Ft-ban állapítja meg 
az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

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

27.598

Átvett pénzeszköz Kistérségtől 6.803
Intézményi saját bevétel 15.864
Bevételek összesen 50.265

Kiadások ezer forintban

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

17.129

Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514

Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.491

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

6.383

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265

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

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
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Részidős létszám   3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

4/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Szigliget  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat mint 
önállóan  működő  intézmény  2012.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét  50.265.-e Ft-ban állapítja meg 
az alábbiak szerint: 

Bevételek ezer forintban

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

27.598

Átvett pénzeszköz Kistérségtől 6.803
Intézményi saját bevétel 15.864
Bevételek összesen 50.265

Kiadások ezer forintban

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

17.129

Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514

Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.491

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

6.383

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265

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

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
Részidős létszám   3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester
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Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

2/2012. (I.31.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Hegymagas  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti szolgálat mint 
önállóan  működő  intézmény  2012.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét  50.265.-e Ft-ban állapítja meg 
az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

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

27.598

Átvett pénzeszköz Kistérségtől 6.803
Intézményi saját bevétel 15.864
Bevételek összesen 50.265

Kiadások ezer forintban

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

17.129

Átadott pénzeszköz L.falu támogatás 250
Munkaadókat terelő járulékok 4.514

Készletbeszerzések 800
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.491

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

6.383

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 386
Előző évi igénybevételi kamat 0
Költségvetési tartalék 312
Kiadások összesen: 50.265

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

Teljes munkaidős létszám 10 fő 
Részidős létszám   3 fő

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Több  napirendi  pont  nem  lévén  a  8-as  együttes 
nyilvános ülést 18.15 órakor bezárta.
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Kmf.

  Tóth Csaba Mészáros László   Tóth Péter
  polgármester    polgármester  polgármester
Lesenceistvánd     Lesencetomaj Balatonederics

Kovács Károly Kígyós Ferenc Eke Ferenc
 polgármester  polgármester  polgármester
      Uzsa  Lesencefalu                Nemesvita

Balassa Balázs Sallee Barbara
              polgármester           polgármester

    Szigliget        Hegymagas

Nagyné Simon Margit Lutár Mária Dr. Takács Nóra
          körjegyző   körjegyző      körjegyző

Sáfár Béla Völgyi Antalné Nyirő Katalin Bogdán Csaba
  jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő
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