
Ügyiratszám: 430/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Uzsa  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Lesencetomaj Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete, 
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Balatonederics Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete,  Nemesvita Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Szigliget Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  és  Hegymagas Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
2010.  február  08-án  (hétfőn)  18,00  órai  kezdettel,  a  lesenceistvándi  Kultúrotthonban  megtartott 
együttes nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester,
Bogdán István, Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Zámbó Mária,  
Orbán Kálmán és Varjúné Fodor Edit képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kovács Károly polgármester
Hogyorné Szi Márton Ildikó alpolgármester
Madárné Németh Mária és Szi Benedek Józsefné képviselők

Lesencetomaj  Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Mészáros László polgármester,
Sáfár Béla alpolgármester,
Enyingi János, Kovács Lajos, Piskor Lajosné és Völgyi Antalné képviselők

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kígyós Ferenc polgármester,
Kardos Béla alpolgármester,
Gelencsér Ferencné és Bogdán Csaba képviselők

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Németh József polgármester,
Szijártó Ferenc alpolgármester,
Molnár Gyula, Sipos Istvánné, Stróh Antal és Tóth Emilné képviselők

Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Eke Ferenc polgármester
Novák Béla alpolgármester
Kovács Lajos, Csali Tibor, Szőts Gézáné és Koczor Ottó képviselők
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Szigliget Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Balassa Balázs polgármester,
Békefi Péter alpolgármester,
Balassa Sándor, Szabó Tibor, Szőke István és Ódor Zoltán képviselők

Hegymagas Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Illés László polgármester
Gyurka Miklósné, Markovits György András és Kozma-Bognár László 
képviselők

Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra körjegyző,
Nagyné Simon Margit körjegyző,
Lutár Mária körjegyző,
Töreky Ottóné  pénzügyi főelőadó
Meilingerné Fügedi Natália családgondozó

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Köszöntötte  a  nyolc  település  polgármestereit, 
képviselőit, a meghívott körjegyzőket, valamint Meilingerné Fügedi Natália családgondozót.
A  jelenléti  ívek  alapján  megállapította  a  képviselő-testületek  határozat-képességét,  mert  a 
lesenceistvándi  képviselő-testület  8  tagjából  8  fő,  az  uzsai  képviselő-testület  6  tagjából  4  fő,  a 
lesencetomaji képviselő-testület 8 tagjából 6 fő, a lesencefalui képviselő-testület 6 tagjából 4 fő, a 
balatonedericsi képviselő-testület 8 tagjából 6 fő, a nemesvitai képviselő-testület 6 tagjából 6 fő, a 
szigligeti képviselő-testület 8 tagjából 6 fő, a hegymagasi képviselő-testület 6 tagjából 4 fő megjelent.

Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere Lesencefalu Képviselő-testület tagjai közül Kardos Béla 
és Bogdán Csaba képviselőket javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni.

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kardos Béla képviselőt kijelölte. 

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

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere Lesencetomaj Képviselő-testület tagjai közül Kovács 
Lajos és Sáfár Béla képviselőket javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni. 

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Lajos képviselőt kijelölte. 

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek SáfárBéla képviselőt kijelölte. 

A meghívóban  szereplő  napirendi  ponthoz  nem kívánt  kiegészítést  tenni.  Elfogadásra  javasolta  a 
napirendi pontot:

Lesenceistvánd Képviselő-testülete 8 igen szavazattal  – egyhangúlag -,  Uzsa Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal – egyhangúlag -, Lesencetomaj Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag 
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-,  Lesencefalu  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Balatonederics  Képviselő-
testülete  6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Nemesvita  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag  -,  Szigliget  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Hegymagas 
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi napirendet:

N A P I R E N D :

1.) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. 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 2010. 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  jelenlegi  8-as  együttes  ülést 
megelőzte  egy  előzetes  egyeztetés,  melyen  a  polgármesterek  és  a  jegyzők  vettek  részt.  Az 
egyeztetésen a  Szolgálat  költségvetését  igyekeztek a  legkedvezőbb módon  beállítani.  A 2010.  évi 
költségvetés tervezésekor körültekintőek voltak, az előző évi tapasztalatokat,  valamint  Meilingerné 
Fügedi Natália intézményvezető javaslatait vették figyelembe. Az írásos előterjesztésben a szöveges 
indokolás  településekre  bontva  került  kidolgozásra,  így  az  a  képviselő-testületi  tagok  részére 
áttekinthetőbb.

Kérte a képviselő-testületi tagok észrevételeit, hozzászólásait.

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere:  Lesencetomaj település vonatkozásában elmondta, 
hogy a kiadás 1.029,- e Ft-tal több, mint a bevétel. Év közben át kell nézni az ellátottak számát, illetve 
a településen dolgozók számát. Az előterjesztést áttekinthetőnek, könnyen értelmezhetőnek tartotta. 
Minden település  jól  láthatja  a  saját  bevételeit,  kiadásait,  feladatait  szövegesen  és  számadatokkal 
alátámasztva.

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármester:  Megköszönte  Mészáros  László  polgármester  úr 
hozzászólását.

Németh  József  Balatonederics  polgármestere:  Elmondta,  hogy  az  egyeztetésen  is  felmerült  a 
helyettesítés  kérdése.  A  költségvetésben  nem  lát  bért  tervezve  helyettesítésre.  Érdemes  azon  is 
elgondolkodni, hogy a hétvégi napokon is szükség volna minimális szolgáltatásokra, hiszen sok idős 
embernek  nincs  rokona,  aki  őket  a hétvégi  napokon ellássa.  Ezen gazdasági  évben ezt  ki  lehetne 
dolgozni. A következő évtől pedig, ha a képviselő-testületek támogatják a javaslatot, hétvégi ügyeletet 
lehetne tartani, melyért térítési díjat kellene szedni

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Megköszönte  Németh  József  polgármester  úr 
hozzászólását. Valóban szó volt a helyettesítésről, valamint a hétvégi ügyeletről is. Akkor az hangzott 
el, hogy minden település oldja meg közmunkában részt vevő dolgozóval a helyettesítési időszakot. 
Minden településen van tartalék keret, melyből a helyettesítés kapcsán gazdálkodhat.

Meilingerné  Fügedi  Natália  intézményvezető: Az  elhangzottakra  reagálva  elmondta,  hogy 
családsegítésre egy fő lett  betervezve. Ő közcélú foglalkoztatásban dolgozna a Szolgálatnál napi 8 
órában. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Elmondta,  hogy  azért  nem  javasolja  az  egy  fő 
alkalmazását,  mert  nem  minden  településen  ismeri  a  helyi  viszonyokat,  így  ő  a  helyettesítési 
feladatokat nem tudná maradéktalanul ellátni. A hétvégi gondozás és a térítési díj kapcsán elmondta, 
hogy a családsegítés egy fő munkaerővel erősödik. Ez az egy fő rendelkezési  állási  támogatásban 
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részesülő személy lesz. Javasolta, hogy a gondozottak körében készüljön felmérés arra vonatkozóan, 
amennyiben térítési  díjat  kellene fizetni a szolgáltatásokért,  akkor is igénybe  vennék-e. Ki kellene 
kalkulálni  egy térítési  díjat,  mely alapján a jövő évtől lehetne tervezni,  hiszen az állami  normatív 
támogatás  csökkent.  A  Kistérség  által  fenntartott  hasonló  intézménynél  magasabb  a  normatív 
támogatás, melyet a kistelepülések polgármesterei sérelmeznek.

Németh  József  Balatonederics  polgármestere: Megköszönte  Tóth  Csaba  polgármester  úr 
kiegészítését. Elmondta, hogy a költségvetést akkor tartja teljesnek, amennyiben a nyújtott szolgáltatás 
is  teljes.  Akkor  kapnak  a  képviselő-testületi  tagok  teljes  képet  a  Szolgálat  finanszírozásáról, 
amennyiben abban a helyettesítés is összegszerűen szerepel.

Meilingerné  Fügedi  Natália  intézményvezető:  Elmondta,  hogy  a  helyettesítés  2010.  évre 
vonatkozóan egy fővel  tervezték  8  órás  munkaviszonyban,  közcélú  foglalkoztatásban.  4  órában  a 
Szolgálat adminisztrációs feladataiban segítene, 4 órában pedig a településeken helyettesítést végezne. 
Nagyon  nehéz  olyan  személyt  találni,  aki  megfelelően  ért  a  számítógéphez,  az  adminisztrációs 
munkához, valamint az időseket is el tudja látni.

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Elmondta,  hogy  a  települések  polgármesterei  arra 
törekednek,  hogy  a  településükön  a  közszolgáltatások  minősége  egyre  jobb  legyen.  A  hétvégi 
gondozás is minőségi előrelépést jelentene, azonban óvatosan kell bánni vele. Úgy gondolja, hogy az 
ellátás nem kizárólag önkormányzati feladat. Mindenkinek vannak hozzátartozói, akik kötelessége a 
gondoskodás. Bízik abban, hogy a családok a hétvégéi gondozást meg tudják oldani. Biztosan vannak 
olyan gondozottak is akiknek nincsenek hozzátartozóik, azonban a hétvégi gondozás kérdését jól át 
kell gondolni. Ennek az anyagi vonzata is jelentős, hiszen hétvégére a gondozóknak több bér jár, mint 
hétköznap.  Fel  kell  mérni  a  gondozottak  körében,  hogy  igényt  tartanának-e  hétvégi  gondozásra, 
valamint a térítési díj ellenében történő gondozásra. A gondozottak 75 %-a anyagi helyzete szerény. 
Félő, hogy a térítési díj fizetésével kikerül a gondozotti létszámból, hiszen anyagi helyzete miatt nem 
tudja fizetni.  A térítési  díj megállapításánál figyelembe kell venni a jövedelmi viszonyokat.  Ennek 
megfelelően  lesznek  gondozottak,  akik  egyáltalán  nem  fizetnek  a  gondozásért,  a  jobb  anyagi 
helyzetben lévő idősek viszont igen. Javasolta az intézményvezetőnek, hogy a térítési díjakról szóló 
felvetést gondolja át, majd a 2011. évi költségvetési koncepciókor ismételten tárgyalják.

Balassa Balázs Szigliget polgármestere: Véleménye szerint a térítési díjakkal óvatosan kell bánni. 
Az  ellátottak  a  térítési  díj  hallatán  visszamondhatják  a  szolgáltatást,  mely  a  Szolgálat  részére 
normatíva  elesést  jelent.  Előfordulhat,  hogy a  Szolgálat  több  normatívát  veszít,  mint  amennyit  a 
térítési díjakból be tud szedni. A kérdőív elkészítése során figyelembe kell venni, hogy az idősek is 
megértsék, ne legyen félreérthető. A térítési díjakat úgy kell közölni, hogy a gondozott ne értse félre. 
A hétvégi gondozással nem ért egyet, hiszen ez is azt mutatja, hogy mindent az önkormányzatokra 
kívánnak áthárítani. A hozzátartozóknak is kötelességük a családtagjukkal foglalkozni. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Kérte az intézményvezetőt, hogy a kérdőív elkészültét 
jelezze, majd a polgármesterekkel és jegyzőkkel e témában legyen egyeztetés.

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Véleménye szerint a helyettesítés hatalmas problémát jelent. 
Nemesvitán  jelenleg  olyan  ember  végzi  a  helyettesítést,  akinek  nincs  rá  felhatalmazása.  Erre  a 
problémára a Szolgálat Belső ellenőrzése során fény fog derülni, és a jelentésben az lesz olvasható, 
hogy Nemesvita községben a helyettesítés nem megoldott. A helyettesítőnek a helyettesítés idejére 
sincs megbízólevele. A dolgozókat évente minimum 20 nap szabadság illeti meg.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a probléma a képviselő-testületi tagok 
előtt ismert. A jövőben figyelni kell arra, hogy a helyettesítés jogszabályoknak megfelelően valósuljon 
meg. Ennek azonban anyagi vonzata van.

Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Elmondta, hogy a hétvégi gondozással nem ért egyet. A 
helyettesítéssel foglalkozni kell. Szakképzett, megbízólevéllel rendelkező helyettesre volna szükség. 
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Mivel  a  Szolgálat  anyagi  helyzete  nem  engedheti  meg,  hogy  plusz  főt  alkalmazzon,  ezért  a 
szomszédos  falvakat  össze  kell  hangolni,  így  az  gondozók  a  másik  település  ellátottaival  is 
kapcsolatba kerülnek, megismerik őket, ezáltal a helyettesítés ideje sem okoz fennakadást. Az „Együtt 
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetését elfogadásra javasolta. 
Javasolta a Szolgálat alapszabályának módosítását olyan módon, hogy ne kelljen a nyolc település 
minden  képviselőjének  az  ülésekre  menni,  hanem  minden  képviselő-testületből  egy  fő  legyen 
delegálva, aki a döntéseket meghozza.

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Megköszönte  Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
hozzászólását és javaslatát.
Megkérdezte a polgármestereket,  a képviselő-testületi  tagokat,  hogy egyetértenek-e Kigyós  Ferenc 
polgármester  úr  javaslatával,  miszerint  a  képviselő-testületek  delegált  tagjai  döntsenek  az 
Intézménnyel kapcsolatosan.
Kérte a képviselő-testületi tagok további észrevételeit, hozzászólásait.

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere:  Véleménye  szerint  az önkormányzati  választások 
előtt nem kellene ekkora horderejű döntést hozni az Intézmény vonatkozásában.

Balassa  Balázs  Szigliget  polgármestere:  Nem  értett  egyet  Mészáros  László  polgármester  úrral. 
Véleménye szerint döntéshez nem kell várni. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Kérte  a  képviselő-testületi  tagok  javaslatát  arra 
vonatkozóan, hogy a társulási megállapodást milyen módon változtassák meg, amennyiben a többség 
úgy határoz.

Németh  József  Balatonederics  polgármestere:  Elmondta,  hogy  ő  és  képviselő  társai  egyaránt 
szívesen  jönnek  Lesenceistvándra.  A  mai  ülésen  elsősorban  a  Szolgálat  2010.  évi  költségvetését 
kellene tárgyalni. Majd utána, amennyiben van rá igény, a társulási megállapodás módosítását vitassák 
meg. Nem tudja mi a probléma azzal, hogy évente kétszer össze kell jönni. Nem javasolta a 2010-es 
évben az alapszabály módosítását.

Nagyné Simon Margit körjegyző: Felhívta a figyelmet arra, hogy a döntéshozó szerv, a társulási 
tanács  megalakításával  a  fenntartó  önkormányzat  az  intézménnyel  kapcsolatos  döntéshozatali 
jogköreiket  ruházzák  át  a  döntéshozó  testületre.  Ebben  az  esetben  a  delegált  tagok  döntenek  a 
költségvetésről, zárszámadásról. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte a jegyző asszony észrevételét. 

Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Elmondta, hogy a javaslatát fenntartja. Javasolta, hogy a 
soron következő 8-as együttes ülésen vegyék napirendre, akkor tárgyalják.

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Elmondta, hogy a költségvetés előterjesztése utolsó oldalán a 
vásárolt élelmezés kiadás értékének meghatározásánál 209 nap, míg a térítési díj bevétel értékének 
meghatározásánál 220 nap van. Megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy nem egyezik a vásárolt és 
az értékesített étkezés? 

Dr. Takács Nóra körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy elírás történhetett. Utána néz és 
módosítani fogják.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Magyarázat lehet, hogy a vásárolt élelmezés adagszám 
alapján, míg a térítési díj eset szám alapján van számolva.

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Javasolta a költségvetés ilyen formában történő módosítását. 
Kérte, hogy egyforma számadattal számoljanak.
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Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megkérdezte a képviselő-testületi tagoktól, kívánják-e 
kiegészíteni az elhangzottakat.

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: A helyettesítéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy a 
képviselő-testületi  tagoknak  megfelelő  volna-e  az,  hogy  egy  rendelkezési  állási  támogatásban 
részesülő dolgozót  közcélú foglalkoztatásban alkalmazza a szolgálat,  vagy lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy teljes munkaidőben, határozatlan időre felvegyenek valakit, aki házigondozói képesítéssel 
rendelkezik.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a legmegfelelőbb megoldás az utóbbi 
felvetés volna, azonban annak jelentős költségvonzata van.

Németh József Balatonederics polgármestere: Elmondta, hogy a helyettesítést tervezni kell az év 
folyamán. Szükséges volna minden településen olyan személy,  aki helyettesítés idejére megbízható. 
Minden esetben legyen megbízása, akkor is ha részmunkaidős. Úgy gondolja, nem szükséges 8 órában 
foglalkoztatni valakit külön e célra, de szükség esetén biztosítani kell a helyettesítést. Nem javasolta 
az egy állandó személy felvételét.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte a hozzászólást.

Balassa  Balázs  Szigliget  polgármestere:  Véleménye  szerint  minden  település  a  saját  közcélú 
foglalkoztatottja közül oldja meg a helyettesítést. Így minden településen meglesz az a személy, akit a 
helyettesítés  idejére  meg  lehet  bízni.  Az  Önkormányzatnál  állományban  van,  így nem terhelné  a 
Szolgálatot.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte a képviselő-testületi tagok észrevételeit, 
hozzászólásait. 

Több hozzászólás, észrevétel nem lévén kérte a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

3/2010. (II.08.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „2010  évi  „Együtt  Egymásért” 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

Lesenceistvánd Település Önkormányzat  Képviselő-testülete az „Együtt  egymásért” családsegítő és 
Gyermekjóléti  szolgálat  önállóan  működő  költségvetési  szerv  2010.  évi  költségvetési  keretének 
bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 33635
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9803
Intézményi saját bevétel 12293
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 55731

6



Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

14701

Működési célú pénzeszköz átadás
Munkaadókat terelő járulékok 3895

Készletbeszerzések 901
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

25728

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 2834
Kiadások összesen: 55731

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

Teljes munkaidős létszám 8 fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

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

3/2010. (II.08.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „2010  évi  „Együtt  Egymásért” 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

Lesencetomaj  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  egymásért”  családsegítő  és 
Gyermekjóléti  szolgálat  önállóan  működő  költségvetési  szerv  2010.  évi  költségvetési  keretének 
bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 33635
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9803
Intézményi saját bevétel 12293
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 55731
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Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

14701

Működési célú pénzeszköz átadás
Munkaadókat terelő járulékok 3895

Készletbeszerzések 901
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

25728

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 2834
Kiadások összesen: 55731

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

Teljes munkaidős létszám 8 fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Mészáros László polgármester

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

3/2010. (II.08.) sz. Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu.  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „2010  évi  „Együtt  Egymásért” 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

Lesencefalu  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  egymásért”  családsegítő  és 
Gyermekjóléti  szolgálat  önállóan  működő  költségvetési  szerv  2010.  évi  költségvetési  keretének 
bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 33635
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9803
Intézményi saját bevétel 12293
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 55731
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Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

14701

Működési célú pénzeszköz átadás
Munkaadókat terelő járulékok 3895

Készletbeszerzések 901
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

25728

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 2834
Kiadások összesen: 55731

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

Teljes munkaidős létszám 8 fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

3/2010. (II.08.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a  „2010 évi  „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza: 

Uzsa  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  egymásért”  családsegítő  és 
Gyermekjóléti  szolgálat  önállóan  működő  költségvetési  szerv  2010.  évi  költségvetési  keretének 
bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 33635
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9803
Intézményi saját bevétel 12293
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 55731
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Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

14701

Működési célú pénzeszköz átadás
Munkaadókat terelő járulékok 3895

Készletbeszerzések 901
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

25728

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 2834
Kiadások összesen: 55731

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

Teljes munkaidős létszám 8 fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester

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

21/2010. (II.08.) sz. Balatonedericsi Képviselő-testületi határozat

Balatonederics  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „2010  évi  „Együtt  Egymásért” 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

Balatonederics Település Önkormányzat  Képviselő-testülete az „Együtt  egymásért”  családsegítő és 
Gyermekjóléti  szolgálat  önállóan  működő  költségvetési  szerv  2010.  évi  költségvetési  keretének 
bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 33635
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9803
Intézményi saját bevétel 12293
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 55731
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Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

14701

Működési célú pénzeszköz átadás
Munkaadókat terelő járulékok 3895

Készletbeszerzések 901
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

25728

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 2834
Kiadások összesen: 55731

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

Teljes munkaidős létszám 8 fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2010.február 15.
Felelős: Németh József polgármester

Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

13/2010. (II.08.) sz. nemesvitai Képviselő-testületi határozat

Nemesvita Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2010 évi „Együtt Egymásért” Szociális 
és  Gyermekjóléti  Szolgálat  költségvetése” című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

Nemesvita  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  egymásért”  családsegítő  és 
Gyermekjóléti  szolgálat  önállóan  működő  költségvetési  szerv  2010.  évi  költségvetési  keretének 
bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 33635
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9803
Intézményi saját bevétel 12293
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 55731
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Kiadások ezer forintban

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

Teljes munkaidős létszám 8 fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Eke Ferenc polgármester

Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

13/2010. (II.08.) sz. szigligeti Képviselő-testületi határozat

Szigliget Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2010 évi „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza: 

Szigliget  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  egymásért”  családsegítő  és 
Gyermekjóléti  szolgálat  önállóan  működő  költségvetési  szerv  2010.  évi  költségvetési  keretének 
bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 33635
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9803
Intézményi saját bevétel 12293
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 55731

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

14701

Működési célú pénzeszköz átadás
Munkaadókat terelő járulékok 3895

Készletbeszerzések 901
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

25728

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 2834
Kiadások összesen: 55731
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Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

14701

Működési célú pénzeszköz átadás
Munkaadókat terelő járulékok 3895

Készletbeszerzések 901
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

25728

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 2834
Kiadások összesen: 55731

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

Teljes munkaidős létszám 8 fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

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

6/2010. (II.08.) sz. hegymagasi Képviselő-testületi határozat

Hegymagas  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „2010  évi  „Együtt  Egymásért” 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

Hegymagas  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  egymásért”  családsegítő  és 
Gyermekjóléti  szolgálat  önállóan  működő  költségvetési  szerv  2010.  évi  költségvetési  keretének 
bevételi és kiadási főösszegét 55.731.-e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti 
előirányzat

Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 33635
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 9803
Intézményi saját bevétel 12293
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 55731
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Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

14701

Működési célú pénzeszköz átadás
Munkaadókat terelő járulékok 3895

Készletbeszerzések 901
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

25728

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 7156
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 516
Költségvetési tartalék 2834
Kiadások összesen: 55731

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

Teljes munkaidős létszám 8 fő 
Részidős létszám 5 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Illés László polgármester

Tóth Csaba polgármester: Több napirendi pont nem lévén a 8-as együttes nyilvános ülést 18.45 
órakor bezárta.

Kmf.

Tóth Csaba Mészáros László Németh József
polgármester polgármester polgármester

Lesenceistvánd  Lesencetomaj Balatonederics

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

Balassa Balázs Illés László
polgármester polgármester
Szigliget Hegymagas

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

Kardos Béla Bogdán Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő

Sáfár Béla Kovács Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő
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