
Ügyiratszám: 430-1/2010.

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.  április  26-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,
Morvainé Szücs Ágota, Zámbó Mária és Varjúné Fodor Edit képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kovács Károly polgármester
Hogyorné Szi Márton Ildikó alpolgármester

Gábor Oszkár, Perger István, Madárné Németh Mária és Szi Benedek Józsefné képviselők

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Mészáros László polgármester,
Sáfár Béla alpolgármester,

Németh Vincéné, Piskor Lajosné és Völgyi Antalné képviselők

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Németh József polgármester,
Szijártó Ferenc alpolgármester,

Molnár Gyula, Sipos Istvánné, Stróh Antal, Németh László és Tóth Emilné képviselők

Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Eke Ferenc polgármester
Novák Béla alpolgármester

Kovács Lajos, Csali Tibor és Szőts Gézáné képviselők
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Szigliget Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Balassa Balázs polgármester,
Békefi Péter alpolgármester,
Ifj. Baráth Sándor, Káli Magdolna, Szabó Tibor és Ódor Zoltán képviselők

Hegymagas Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

Illés László polgármester
Varga József alpolgármester
Gyurka Miklósné, Kajdi Lászlóné, Markovits György András és Kozma-Bognár László képviselők

Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra körjegyző,
Nagyné Simon Margit körjegyző,

Lutár Mária körjegyző,
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs
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  5  fő,  az  uzsai  képviselő-testület  6  tagjából  6  fő,  a 
lesencetomaji képviselő-testület 8 tagjából 5 fő, a lesencefalui képviselő-testület 6 tagjából 5 fő, a 
balatonedericsi képviselő-testület 8 tagjából 7 fő, a nemesvitai képviselő-testület 6 tagjából 5 fő, a 
szigligeti képviselő-testület 8 tagjából 6 fő, a hegymagasi képviselő-testület 6 tagjából 6 fő megjelent.

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

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kardos Béla képviselőt kijelölte. 

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szántó László képviselőt kijelölte. 

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

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sáfár Béla képviselőt kijelölte. 

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Völgyi Antalné képviselőt kijelölte. 

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

Lesenceistvánd Képviselő-testülete 5 igen szavazattal  – egyhangúlag -,  Uzsa Képviselő-testülete 6 
igen szavazattal – egyhangúlag -, Lesencetomaj Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag 
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-,  Lesencefalu  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Balatonederics  Képviselő-
testülete  7  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Nemesvita  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  – 
egyhangúlag  -,  Szigliget  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Hegymagas 
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi napirendet:

N A P I R E N D :

1.) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi zárszámadása
2.)  Tájékoztató  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi 
tevékenységéről
3.) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása
4.)  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  alapdokumentumainak 
felülvizsgálata
5.) Kigyós Ferenc polgármester úr javaslata
6.) Tájékoztatás kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése pályázati eredményről

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 2009. évi zárszámadása
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. Az írásos anyag nagyon összeszedett, 
részletesen tartalmazza a 2009. évi költségvetés alakulását, teljesítését. Megköszönte a körjegyzőség 
dolgozóinak a szép munkát. A napirendi pontot vitára bocsátotta.

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere:  Az  előterjesztésből  kiderül,  hogy  Lesencetomaj 
Önkormányzatának 1.438.000,- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett. Jól értelmezi.

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Igen, az 5.670.000,- Ft pénzmaradványból Lesencetomaj 
Önkormányzatát 1.438.000,- Ft terheli.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármester:  Elmondta,  hogy az  előterjesztés  településekre  bontva 
tartalmazza,  hogy  egyes  település  miből  gazdálkodott,  milyen  normatívái  voltak  illetve,  hogy  a 
pénzmaradványból mekkora összeg illeti meg, vagy terheli.

Németh József Balatonederics polgármestere: Megkérdezte, hogy a szociális étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás 2. számú mellékletben felsorolja az igényelt és a tényleges normatívákat. 2010. január 
8-ai kimutatásban teljesen más adatokat kapott, mint ami a 2. számú mellékletben szerepel. 57-60 fő 
létszámot vettek, a belépő összes 22 fő, a kilépő összes 20 fő volt. Eleve a belépők száma több volt, 
illetve az 57 főnél lényegesen kevesebb. Megkérdezte, hogy a különbözet miből adódik. Megkérdezte, 
hogy a 2007. évi zárszámadás a 2010. évi zárszámadás szövegébe hogyan kerül bele,  hiszen arról 
elviekben két éve el kellett volna számolni. Megkérdezte, hogy az igénybevételi kamatot miért 2,5 év 
után  kell  fizetni,  holott  minden  évben  teljesítették  a  kötelezettségüket  a  társulás  irányában. 
Megkérdezte,  hogy gesztor önkormányzatnak mi  a felelőssége,  hiszen a társulási  megállapodásban 
nem szerepel, hogy azokat a hiányosságokat, melyek az együttműködés során felmerülnek kollektív 
módon  rendezik  az  önkormányzatok.  Nem  kis  összegekről  van  szó.  A  költségvetések  és 
zárszámadások tárgyalásakor  mindig az hangzott  el,  hogy a szolgálat  költségvetése  pozitív,  mégis 
általában fizetési kötelezettség terheli a legtöbb társult önkormányzatot.

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Megköszönte  Németh  József  polgármester  úr 
észrevételeit. Felkérte Gutmajer Tibornét a kérdések megválaszolására.
Gutmajer  Tiborné  pénzügyi  főmunkatárs:  Megkérdezte,  hogy  a  22  főt  Balatonederics 
vonatkozásában hol kérdezte a polgármester úr.
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Németh József Balatonederics polgármestere: 2010. január 8-ai kimutatást néz, melyen a szociális 
étkeztetés havi bontásban szerepel.

Gutmajer  Tiborné  pénzügyi  főmunkatárs:  Balatonederics  vonatkozásában  a  terv  adat  57  fő  a 
tényadat 47 fő. Ezt az 1. számú melléklet.

Németh  József  Balatonederics  polgármestere:  Véleménye  szerint  nem az  a  feladatuk,  hogy az 
egyezőségeket keressék az anyagban. Arra volt kíváncsi, miért nem egyeznek. A 2010. január 8-ai 
kimutatásban teljesen más adatok szerepelnek, mint az előterjesztésben.

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Az előterjesztésben szereplő adatok a ténylegesek.

Meilingerné  Fügedi  Natália  intézményvezető:  Elmondta,  hogy  a  két  táblázat  mást  tartalmaz. 
Előzetes megbeszélés került feltérképezésre a létszám, mely nem ugyanaz a normatíva létszámával. 

Gutmajer  Tiborné  pénzügyi  főmunkatárs:  A  zárszámadás  előterjesztésében  a  tényleges 
létszámadatok szerepelnek, 251 nappal visszaosztva számolt. 

Meilingerné  Fügedi  Natália  intézményvezető:  Mást  jelent  a  normatíva  és  mást,  hogy  mennyi 
létszám jelenik meg az adott hónapokban. Ez a levezetés minden településen megtörtént. A kimutatást 
minden település polgármestere az előzetes egyeztetés során megkapta. 

Németh József Balatonederics polgármestere: Megköszönte a választ.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Az eltérés tehát abból adódhatott, hogy a normatívát 
úgy számolják ki, hogy az étkező esetszámot visszaosztják 251 nappal. 

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs:  Az intézményvezető által készített kimutatás az egész 
éves  létszámokat  tartalmazza,  míg  az  előterjesztésben  a  törvény szerinti  251  nappal  visszaosztott 
normatíva  szerepel.  A  másik  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  2007.  évi  zárszámadás 
felülvizsgálata során a Magyar Államkincstár 501.503,- Ft igénybe vételi kamatot állapított meg. Ez 
abból  adódik,  hogy 2007.  évben nem volt  bázis  adat,  a  251  nappal  visszaosztva  kellett  akkor  is 
számolni. A normatívát igénybe vette a szolgálat, majd visszafizette, azonban az egész éves használat 
miatt igénybe vételi kamat fizetési kötelezettség keletkezett.

Németh  József  Balatonederics  polgármestere:  Ezzel  kapcsolatban  kérdezte,  hogy  ez  kinek  a 
felelőssége.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  Véleménye  azoknak a  felelőssége,  akik az  adatokat 
szolgáltatták.  Az  intézmény  létrehozásánál  nem  voltak  bázis  adatok,  melyekre  építeni  lehetett. 
Általában a gondozotti létszámokkal volt probléma, hiszen előtte ilyen szolgáltatás egyik településen 
sem volt, míg szociális étkeztetés igen.

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs:  A 2008. évi normatíva után is igénybe vételi kamatot 
kellett fizetni, mert a normatíva igénylés után derült ki, hogy a működési engedélyt csak novembertől 
adják meg, így 10 hónapra vissza kellett fizetni a normatívát. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Szigliget  és  Hegymagas  Szolgálathoz  történő 
csatlakozásakor bizonyos feladatokra a Vöröskereszttel volt megállapodásuk. Amíg a megállapodás a 
Vöröskereszttel élt, addig a Szolgálat működési engedélyében a két település nem szerepelt.  Bár a 
feladatot a Szolgálat a két településen is ellátta a működési engedélybe - a Vöröskereszttel folytatott 
hosszas  tárgyalások  miatt  – csak később kerültek be.  Szigligetre  és  Hegymagasra  eső normatívák 
leigénylése  megtörtént,  de  az  előbbiek  miatt  azt  vissza  kellett  fizetni,  melynek  kamat  terhe  is 
keletkezett.  Hegymagas településnek lehetősége nyílt  normatíva igénylésre, addig amíg a Szolgálat 

4



működési engedélyébe nem kerül bele. Bízik abban, hogy a 2009-es évben ilyen és hasonló probléma 
nem adódik, hiszen az volt az első év, amikor a 8 település együtt tartotta fenn a Szolgálatot, jogosan 
igényeltek  normatívát.  Zökkenők  nélkül  sajnos  nem lehet  előre  jutni.  Ezen  problémák  kistérségi 
szinten is előfordulnak. 

Németh József Balatonederics polgármestere: Az igényelt normatívákat valaki használta és egészen 
idáig erről semmiféle  kimutatás nem készült.  Ismert  volt  az is,  hogy Szigligeten és Hegymagason 
bizonyos  feladatokat  a  Vöröskereszt  lát,  tudta  mindenki,  hogy  a  működési  engedélynek  milyen 
vonzata  van.  A  normatíva  mellett  számolni  kellett  volna  2008.  évben  a  visszafizetéssel  is.  A 
beszámolót nem tudta maradéktalanul elfogadni, ennél tisztább beszámolót várt volna.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  Megkérdezte Németh József polgármester úrtól, hogy 
arra gondol-e, hogy a keletkezett kamat teher kizárólag a gesztor önkormányzatot terheli. A társult 
önkormányzatoktól kapott adatokból dolgozik a gesztor önkormányzat. Ezt nem kellene elfelejteni. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: A Szolgálat 2010. évi koncepciója tárgyalásakor nem hallotta 
egyik önkormányzattól sem, hogy létszámadatot módosított volna. Nemesvita község Önkormányzata 
ezt minden évben megtette. Ennek ellenére sem történt meg a módosítás. A 2007. évi zárszámadás 
igénybevételi  kamata  a  számítások  szerint  45.000,-  Ft  volt.  Véleménye  szerint  a  koncepció 
tárgyalásakor  jobban  oda  kellene  figyelni  a  létszámadatokra.  Kérte,  hogy  a  módosítások  a 
költségvetésbe minden esetbe kerüljenek be, hiszen a legutóbb kért változtatás sem épült be. Ezáltal a 
normatíva igénylés is reálisabbá válik.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  Elmondta, hogy a Szolgálat esetében a legnehezebb a 
normatíva  tervezése.  Egy  közoktatási  intézménynél,  település  lélekszámánál  egyszerűbb,  hiszen 
nincsen annyi ki és belépő.

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere:  Elmondta, hogy a koncepciókor hiába kérte a módosítást, 
nem épült bele a költségvetésbe.

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a kért módosítás beépítése megtörtént. 
Nemesvita vonatkozásában 11 főből 9 lett, a tény adat pedig 10 fő. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  A pénzügyi  munkatárs  az  önkormányzatoktól  és  az 
intézményvezetőtől  kapott  adatokból  dolgozik.  A létszámadatokkal  kapcsolatosan felelősséget  nem 
tud vállalni. A kamat teherre vonatkozóan a pénzügyi főmunkatárs kielégítő választ adott. Sajnos a 
Vöröskereszttel  nem lehetett  olyan  gyorsan  megállapodni,  mint  amilyen  gyorsan  szerették  volna. 
Tudomása szerint a normatívát Szigliget Önkormányzata leigényelte.

Balassa Balázs Szigliget polgármestere: A normatíva igénylés megtörtént.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megkérdezte, hogy az átutalás is megtörtént-e.

Balassa Balázs Szigliget polgármestere: Természetesen az átutalás is megtörtént. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Megkérdezte, hogy az átutalás az idei vagy a tavalyi évben 
történt e.

Balassa Balázs Szigliget polgármestere:  Az átutalást az idei évben bonyolították le. Néhány évvel 
ezelőtt,  amikor először ültek le e témakörben a képviselő-testületek, a maradványt  – akinek járt  – 
visszakérték,  hiába  mondta,  hogy  jó  volna  hagyni  egy  keretet,  például  kamatra.  Szigliget 
vonatkozásában  a  2010-es  év  az  első,  amikor  nem  fizetési  kötelezettsége  keletkezik,  hanem 
1.000.000,- Ft illeti meg. Nem ért egyet azzal, hogy az intézményvezetőben és a kollégákban keresik a 
hibát, a 2009-es év így alakult. 
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Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: A tartalék képzése jó megoldásnak tűnik. A kamatteher 
az intézményfinanszírozás arányában került felosztásra. 

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető:  Véleménye szerint a képviselő-testületi tagoknak és 
az intézmény vezetőjének le kellene ülni és átbeszélni a felmerülő kérdéseket. A gondozotti létszám és 
a  normatíva teljesen mást  mutat.  Az intézményvezetői  feladatok ellátása  óta  azt  tapasztalta,  hogy 
annyi normatíva lett igényelve, amennyire ténylegesen szükség volt. Sajnos Szigliget és Hegymagas 
Szolgálathoz  történő  csatlakozása  nem a  várt  módon  alakult,  azonban  mára  az  ő  esetükben  is  a 
tényleges  adatokkal  számolnak.  A  normatívában  történő  1-2  fős  eltérés  nem  okoz  jelentős 
többletköltséget. 

Nagyné Simon Margit körjegyző: Javasolta, hogy a negyedéves adatok alapján számítsák a jövőben 
a  várható  normatívát.  Ezáltal  minden  önkormányzat  képet  kap  arról,  hogyan  áll  a  normatíva 
tekintetében és lehetősége lesz eldönteni, hogy le kíván mondani a normatíváról, vagy többet kíván 
igényelni.  Az  elkészített  forma  jó,  átlátható.  Annyi  kiegészítés  szükséges,  hogy  negyedévenként 
összegző  sorok  kerülnének  be.  Látható,  hogy  januárban  és  februárban  általában  kisebb  az 
igénybevétel. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte Nagyné Simon Margit körjegyző asszony 
hozzászólását.  Megkérdezte,  hogy egyet  ért-e  azzal,  hogy a  pontos  létszámadatok  meghatározása 
nehéz feladat. 

Nagyné Simon Margit körjegyző: Ott, ahol ellátottak igénybevételétől függ a normatíva létszáma 
számolni kell betegséggel, elviszik az ellátottat a családtagok, iskola és óvodaszünet van. Ezek mind 
csökkentik  a  normatív  létszámkeretet.  Pontos  adatok  a  negyedéves  adatszolgáltatás  során 
keletkeznének, mely a nyilvántartásokból pillanatok alatt elkészíthető.

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető:  A negyedéves kimutatás eddig is mindig elkészült, 
azonban ezt nem küldték sehova. A jövőben minden önkormányzat meg fogja kapni.

Nagyné Simon Margit körjegyző: Felhívta az Önkormányzatok figyelmét arra, hogy a normatíva 
lemondásnak  határideje  van,  ne  az  utolsó  napon  jelezzék  a  gesztor  települési  önkormányzat  felé 
lemondási szándékukat. 

Eke  Ferenc  Nemesvita  polgármestere:  Megkérte  azon  önkormányzatokat,  akik  az  étkeztetés  az 
óvoda illetve iskola konyháról oldják meg, a szüneteket vegyék figyelembe a normatíva számoláskor. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte az építő jellegű hozzászólásokat.

Gutmajer  Tiborné  pénzügyi  főmunkatárs:  Negyedéves  összesítőben  látszott,  hogy  volt  olyan 
település,  mely  jóval  kevesebb  normatívát,  volt  azonban  aki  jóval  többet  igényelt,  azonban 
összességében nem kellett lemondani, mert belül maradtak.

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető:  A normatívát  negyedévente  összességében nézték, 
mert így volt jobb.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  A normatívát nem településre, hanem az intézményre 
igénylik, összességében. Megkérdezte Németh József polgármester úrtól, kielégítő volt-e a válasz.

Németh  József  Balatonederics  polgármestere:  A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  a  válasz 
részben volt  csak kielégítő.  A szolgálat  létrehozásakor  abban állapodtak meg az  önkormányzatok, 
hogy a szolgálatot addig működtetik, amíg a normatívák fedezik a kiadásokat.  Meglátása szerint a 
megállapodás  nem  erről  szól.  Megkérte  az  intézményvezetőt,  hogy  a  normatíva  igényléshez  az 
adatokat negyedévente biztosítsa. 
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Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Az  anyagot  áttanulmányozva  megállapítható,  hogy 
amely településen maradvány keletkezett, ott a gondozotti létszám magasabb. A szociális étkeztetést a 
települések szociális  rendelete tartalmazza.  Veszélyt  jelenthet  a gondozotti  létszám és a gondozók 
aránya. A kistérségen belül minden hasonló intézmény ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. 
A törvény szakmai és pénzügyi oldala nincs összhangban. A szakma előírja, hogy egy gondozó 6-7 
gondozottat láthat el. Ekkor kell majd azon elgondolkodni, hogy gondozási térítési díjat vezessen be a 
Szolgálat. Vagy a gondozotti létszámot kell csökkenteni, vagy a gondozói létszámot növelni. Bármely 
megoldást tekintve az önkormányzatokra jelentős anyagi teher hárul. Nem lehet előre tudni, hogy a 
jogszabályok milyen irányba változnak. A napirendi ponthoz nem kívánt további szóbeli kiegészítést 
tenni.  Megköszönte  az  intézményvezető,  a  körjegyző  asszony  és  a  polgármester  urak  építő 
hozzászólásait.

További kérdés, hozzászólás, észrevétel nem lévén kérte a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

41/2010. (IV.26.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés

Előirányzat 
Intézményfinanszírozás működési 30.651 30.651 30.651
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 8.391 8.391 8.391
Intézményi saját bevétel 8.946 8.993 11.447
Egyéb bevétel /kereset kiegészítés/ 387 627
Átvett pée. Szigliget 775 775
Előző évi pénzmaradvány 7273
Összesen 47.988 49.197 59.164

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított Teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12.356 13.386 13.766

Átadott pénzeszköz 8944
Munkaadókat terelő járulékok 3.640 3.909 3.827

Készletbeszerzések 884 884 748
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

18895 18956 22264

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

4.246 4.196 5.703

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 64 64 40
Költségvetési tartalék 7903 7802
Kiadások összesen: 47988 49197 55292

A  képviselő-testület  az  intézmény  pénzmaradványát  5.670.-  e  Ft-ban  állapítja  meg,  a 
pénzmaradványból Lesenceistvánd település önkormányzatát 1.623.000,- Ft illeti meg. 
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Határidő.  2010. április 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

41/2010. (IV.26.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés

Előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 30.651 30.651 30.651
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 8.391 8.391 8.391
Intézményi saját bevétel 8.946 8.993 11.447
Egyéb bevétel /kereset kiegészítés/ 387 627
Átvett pée. Szigliget 775 775
Előző évi pénzmaradvány 7273
Összesen 47.988 49.197 59.164

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított Teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12.356 13.386 13.766

Átadott pénzeszköz 8944
Munkaadókat terelő járulékok 3.640 3.909 3.827

Készletbeszerzések 884 884 748
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

18895 18956 22264

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

4.246 4.196 5.703

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 64 64 40
Költségvetési tartalék 7903 7802
Kiadások összesen: 47988 49197 55292

A  képviselő-testület  az  intézmény  pénzmaradványát  5.670.-  e  Ft-ban  állapítja  meg,  a 
pénzmaradványból  Lesencetomaj  település önkormányzatát  1.438.000,-  Ft  terheli.  A többletköltség 
befizetéséről az önkormányzat zárszámadásának elfogadásától számított 8 napon belül gondoskodik.

Határidő. 2010. április 30.
Felelős: Mészáros László polgármester

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

29/2010. (IV.26.) sz. Lf. Képviselő-testületi határozat
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Lesencefalu  Település  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés

Előirányzat 
Intézményfinanszírozás működési 30.651 30.651 30.651
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 8.391 8.391 8.391
Intézményi saját bevétel 8.946 8.993 11.447
Egyéb bevétel /kereset kiegészítés/ 387 627
Átvett pée. Szigliget 775 775
Előző évi pénzmaradvány 7273
Összesen 47.988 49.197 59.164

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított Teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12.356 13.386 13.766

Átadott pénzeszköz 8944
Munkaadókat terelő járulékok 3.640 3.909 3.827

Készletbeszerzések 884 884 748
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

18895 18956 22264

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

4.246 4.196 5.703

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 64 64 40
Költségvetési tartalék 7903 7802
Kiadások összesen: 47988 49197 55292

A  képviselő-testület  az  intézmény  pénzmaradványát  5.670.-  e  Ft-ban  állapítja  meg,  a 
pénzmaradványból Lesencefalu település önkormányzatát 752.000,- Ft illeti meg. 
Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesenceistvánd  község 
önkormányzatát, hogy a maradvány településre eső összegének átutalásáról gondoskodjon.

Határidő. 2010. április 30.
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

27/2010. (IV.26.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés

Előirányzat 
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Intézményfinanszírozás működési 30.651 30.651 30.651
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 8.391 8.391 8.391
Intézményi saját bevétel 8.946 8.993 11.447
Egyéb bevétel /kereset kiegészítés/ 387 627
Átvett pée. Szigliget 775 775
Előző évi pénzmaradvány 7273
Összesen 47.988 49.197 59.164

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított Teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12.356 13.386 13.766

Átadott pénzeszköz 8944
Munkaadókat terelő járulékok 3.640 3.909 3.827

Készletbeszerzések 884 884 748
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

18895 18956 22264

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

4.246 4.196 5.703

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 64 64 40
Költségvetési tartalék 7903 7802
Kiadások összesen: 47988 49197 55292

A  képviselő-testület  az  intézmény  pénzmaradványát  5.670.-  e  Ft-ban  állapítja  meg,  a 
pénzmaradványból Uzsa település önkormányzatát 2.578.000,- Ft illeti meg. 
Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesenceistvánd község önkormányzatát, 
hogy a maradvány településre eső összegének átutalásáról gondoskodjon.

Határidő.  2010. április 30.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  
1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

65/2010. (IV.26.) sz. Balatonedericsi Képviselő-testületi határozat

Balatonederics  Település  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés

Előirányzat 
Intézményfinanszírozás működési 30.651 30.651 30.651
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 8.391 8.391 8.391
Intézményi saját bevétel 8.946 8.993 11.447
Egyéb bevétel /kereset kiegészítés/ 387 627
Átvett pée. Szigliget 775 775
Előző évi pénzmaradvány 7273
Összesen 47.988 49.197 59.164

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított Teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12.356 13.386 13.766

Átadott pénzeszköz 8944
Munkaadókat terelő járulékok 3.640 3.909 3.827

Készletbeszerzések 884 884 748
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

18895 18956 22264

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

4.246 4.196 5.703

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 64 64 40
Költségvetési tartalék 7903 7802
Kiadások összesen: 47988 49197 55292

A  képviselő-testület  az  intézmény  pénzmaradványát  5.670.-  e  Ft-ban  állapítja  meg,  a 
pénzmaradványból  Balatonederics  település  önkormányzatát  199.000,-  Ft  terheli.  A  többletköltség 
befizetéséről az önkormányzat zárszámadásának elfogadásától számított 8 napon belül gondoskodik.

Határidő. 2010. április 30.
Felelős: Németh József polgármester

Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

49/2010. (IV.26.) sz. nemesvitai Képviselő-testületi határozat

Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés

Előirányzat 
Intézményfinanszírozás működési 30.651 30.651 30.651
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 8.391 8.391 8.391
Intézményi saját bevétel 8.946 8.993 11.447
Egyéb bevétel /kereset kiegészítés/ 387 627
Átvett pée. Szigliget 775 775
Előző évi pénzmaradvány 7273
Összesen 47.988 49.197 59.164

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított Teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12.356 13.386 13.766

Átadott pénzeszköz 8944
Munkaadókat terelő járulékok 3.640 3.909 3.827

Készletbeszerzések 884 884 748
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

18895 18956 22264

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

4.246 4.196 5.703

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 64 64 40
Költségvetési tartalék 7903 7802
Kiadások összesen: 47988 49197 55292

A  képviselő-testület  az  intézmény  pénzmaradványát  5.670.-  e  Ft-ban  állapítja  meg,  a 
pénzmaradványból Nemesvita település önkormányzatát 1.366.000,- Ft illeti meg. 
Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesenceistvánd  község 
önkormányzatát, hogy a maradvány településre eső összegének átutalásáról gondoskodjon.

Határidő. 2010. április 30.
Felelős: Eke Ferenc polgármester

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

54/2010. (IV.26.) sz. szigligeti Képviselő-testületi határozat

Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés

Előirányzat 
Intézményfinanszírozás működési 30.651 30.651 30.651
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 8.391 8.391 8.391
Intézményi saját bevétel 8.946 8.993 11.447
Egyéb bevétel /kereset kiegészítés/ 387 627
Átvett pée. Szigliget 775 775
Előző évi pénzmaradvány 7273
Összesen 47.988 49.197 59.164

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított Teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12.356 13.386 13.766

Átadott pénzeszköz 8944
Munkaadókat terelő járulékok 3.640 3.909 3.827

Készletbeszerzések 884 884 748
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

18895 18956 22264

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

4.246 4.196 5.703

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 64 64 40
Költségvetési tartalék 7903 7802
Kiadások összesen: 47988 49197 55292

A  képviselő-testület  az  intézmény  pénzmaradványát  5.670.-  e  Ft-ban  állapítja  meg,  a 
pénzmaradványból Szigliget település önkormányzatát 1.038.000,- Ft illeti meg. 
Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesenceistvánd  község 
önkormányzatát, hogy a maradvány településre eső összegének átutalásáról gondoskodjon.

Határidő. 2010. április 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester

Hegymagas Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  
tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

34/2010. (IV.26.) sz. hegymagasi Képviselő-testületi határozat

Hegymagas  Település  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés

Előirányzat 
Intézményfinanszírozás működési 30.651 30.651 30.651
Átvett pénzeszköz  Kistérségtől 8.391 8.391 8.391
Intézményi saját bevétel 8.946 8.993 11.447
Egyéb bevétel /kereset kiegészítés/ 387 627
Átvett pée. Szigliget 775 775
Előző évi pénzmaradvány 7273
Összesen 47.988 49.197 59.164

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított Teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12.356 13.386 13.766

Átadott pénzeszköz 8944
Munkaadókat terelő járulékok 3.640 3.909 3.827

Készletbeszerzések 884 884 748
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

18895 18956 22264

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

4.246 4.196 5.703

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 64 64 40
Költségvetési tartalék 7903 7802
Kiadások összesen: 47988 49197 55292

A  képviselő-testület  az  intézmény  pénzmaradványát  5.670.-  e  Ft-ban  állapítja  meg,  a 
pénzmaradványból  Hegymagas  település  önkormányzatát  50.000,-  Ft  terheli.  A  többletköltség 
befizetéséről az önkormányzat zárszámadásának elfogadásától számított 8 napon belül gondoskodik.

Határidő. 2010. április 30.
Felelős: Illés László polgármester

2.)  Tájékoztató  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi 
tevékenységéről
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 beszámoló  szépen  összeszedett, 
táblázatokkal alátámasztott. Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, a beszámolót elfogadásra javasolta. 
A napirendi pontot vitára bocsátotta.

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

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

42/2010. (IV.26.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat
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Lesenceistvánd Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató az  Együtt  Egymásért 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységről” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  tevékenységéről  szóló  –  a  határozat  mellékletét  képező  - 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

42/2010. (IV.26.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  az  Együtt  Egymásért 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységről” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  tevékenységéről  szóló  –  a  határozat  mellékletét  képező  - 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Mészáros László polgármester

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

30/2010. (IV.26.) sz. Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  az  Együtt  Egymásért 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységről” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  tevékenységéről  szóló  –  a  határozat  mellékletét  képező  - 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

28/2010. (IV.26.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató az Együtt Egymásért Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2009. évi tevékenységéről  szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester

Balatonederics  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

66/2010. (IV.26.) sz. Balatonedericsi Képviselő-testületi határozat

Balatonederics  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  az  Együtt  Egymásért 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységről” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

Balatonederics  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  tevékenységéről  szóló  –  a  határozat  mellékletét  képező  - 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Németh József polgármester

Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

50/2010. (IV.26.) sz. nemesvitai Képviselő-testületi határozat

Nemesvita  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  az  Együtt  Egymásért 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységről” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  tevékenységéről  szóló  –  a  határozat  mellékletét  képező  - 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Eke Ferenc polgármester

Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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55/2010. (IV.26.) sz. szigligeti Képviselő-testületi határozat

Szigliget Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató az Együtt Egymásért Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  tevékenységéről  szóló  –  a  határozat  mellékletét  képező  - 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Balassa Balázs polgármester

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

35/2010. (IV.26.) sz. hegymagasi Képviselő-testületi határozat

Hegymagas  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  az  Együtt  Egymásért 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységről” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  2009.  évi  tevékenységéről  szóló  –  a  határozat  mellékletét  képező  - 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Illés László polgármester

3.) „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása
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.  Megkérdezte  Meilingerné  Fügedi 
Natália intézményvezetőt, kívánja e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: A megnövekedett gondozotti létszám, a kliensi kör és 
az adminisztrációs feladatok miatt az eddigi irodahelyiséget muszáj feladni, mert szűkösnek bizonyul. 
Lesenceistvánd  polgármesterétől  a  Szolgálat  az  új  telephely  vonatkozásában  ajánlatot  kapott,  a 
lesenceistvánd könyvtári  tanácskozó termet  ajánlotta  fel.  A szakmai  elvárásoknak a  lesencetomaji 
helyiségben már nem tud a Szolgálat megfelelni, ezért kérte a képviselő-testületi tagok hozzájárulását 
a telephely megváltoztatásához. 

Eke  Ferenc  Nemesvita  polgármestere:  Tudomása  szerint  a  lesencetomaji  irodahelyiség  pályázat 
útján került felújításra. Megkérdezte, hogy a hasznosítási idő lejárt-e. Egy esetleg utóellenőrzés során 
Lesencetomaj Önkormányzatának visszafizetési kötelezettsége keletkezhet. 

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere:  Megköszönte  Eke  Ferenc  polgármester  úr 
észrevételét.  Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  indítványt  ebben  a 
formában  nem  támogatja.  Semmilyen  formában  nem  került  az  elképzelés  egyeztetésre.  Erről  az 
előterjesztésből  értesült.  Az  épülettel  kapcsolatban  Lesencetomaj  Önkormányzatának  fenntartási 
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kötelezettsége  van.  Erről  a  gesztor  önkormányzat  polgármestere,  valamint  az  intézményvezető 
bizonyára nem tudott. Véleménye szerint egy ilyen volumenű dolgot illik előre egyeztetni, mely nem 
történt  meg.  Óva  int  minden önkormányzatot  attól,  hogy pályázati  forrásból  felújított  ingatlanába 
egyéb - a pályázatban nem megjelölt – funkciót befogadjon. A pályázati ellenőrzés során vizsgálják, 
hogy a felújított épület milyen funkciót tölt be. Lesenceistvánd Önkormányzata az említett épületet 
pályázat útján építette, abban a Szolgálat irodahelye nem szerepel. Az intézményvezető 2009. nyarán 
megkereste  őt  – joggal  – a szűk irodahelyiségre  hivatkozva.  Ekkor Lesencetomaj  Önkormányzata 
nevében a volt alsó iskola épületét ajánlotta fel, mely tágas, mosdóval rendelkezik. Elmondta továbbá, 
hogy a jelenlegi épületet is átterveztette az Önkormányzat, melynek költsége szintén jelentős volt. Az 
őszi  pályázat  benyújtásáról  lemaradt  az  önkormányzat,  azonban  a  tervek  birtokában  a  későbbiek 
adódhat lehetőség az épület pályázat útján történő felújítására. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Megköszönte  Mészáros  László  polgármester  úr 
hozzászólását.  A  megnövekedett  létszámadatok  miatt  fordult  az  intézményvezető  a  gesztor 
önkormányzat  polgármesteréhez  az  elhangzott  kéréssel.  Véleménye  szerint  nem az  ő  feladata  lett 
volna az  önkormányzatokat  megkérdezni  az  irodahelyiség  módosítása  miatt.  A pályázati  forrást  a 
Közép-dunántúli  Regionális  Tanácstól  kapta az önkormányzat.  Amennyiben  olyan  döntés születik, 
hogy a Szolgálat a jövőben a Kultúr-tárházban működik tovább, úgy a Tanácsnak ezt jelezni kell. Az 
intézményvezető  az  előterjesztés  készítésekor  azt  nyilatkozta,  hogy  a  polgármester  urak  nem 
zárkóznak el attól, hogy a Szolgálat egy tágasabb helyiségbe költözzön. Arról nincs tudomása, hogy az 
intézményvezető a polgármestereket megkérdezte-e. 

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: Elmondta, hogy a Szolgálat szempontjából teljesen 
mindegy melyik településen van az irodájuk, hiszen a hét minden napján másik településen dolgoznak. 
Bármelyik  önkormányzattól  szívesen  vettek  volna  olyan  felajánlást,  mely  egy  tágasabb 
irodahelyiségre  vonatkozott  volna.  A  jelenlegi  helyiség  azért  sem jó,  mert  a  szomszédjában  lévő 
fodrászüzletben  hallatszik  a  klienssel  folytatott  beszélgetés.  Korábban  szóba  került  az,  hogy  a 
lesencetomaji iskola épületében kap a szolgálat helyet, azonban ez nem jött létre. Ezután megkereste 
Lesencetomaj polgármesterét, hogy az orvosi rendelőben található szolgálati lakást irodahelységként a 
Szolgálat ideiglenesen használhatná-e. A szolgálati lakásra a doktor úr továbbra is igényt  tartott. A 
polgármester  urakkal  egyenként  beszélt  a  telephely módosításáról,  igaz  ezt  írásban  nem kérte.  A 
lesencetomaji polgármester úrtól kapta azt az információt, hogy ezt a kérdést 8-as együttes képviselő-
testületi ülésen szükséges tárgyalni. A jelenlegi helyiségben szakmailag megfelelő munkát a szolgálat 
már nem tud végezni. Az intézmény állományi létszáma egy fő kisegítővel bővült, így több idő jut a 
gyermekjóléti és a családsegítés feladatkörökre. A szolgálat munkaidejének legnagyobb részét a házi 
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés adminisztrációja, a normatíva számítás tette ki. A jelenlegi 
helyiség pályázati használati ideje 2010. évben lejár.

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Az alsó iskola épületét ajánlotta fel, a nyár folyamán 
az önkormányzat rendbe teszi, így sokkal nagyobb helyiség áll majd a szolgálat rendelkezésére saját 
vizesblokkal. 

Balassa Balázs  Szigliget  polgármestere:  Természetesen  minden  képviselő-testület  támogat  olyan 
javaslatokat,  mely jobb helyzetet  eredményez.  Úgy gondolja,  jelenleg nincsenek olyan helyzetben, 
hogy döntést tudjanak hozni. Első sorban a két településnek kellene megegyeznie, hogy ki engedi, ki 
fogadja a Szolgálatot, majd újból a 8 képviselő-testület elé terjeszteni. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Elmondta,  hogy  Lesenceistvánd  képviselő-testülete 
megoldást  próbált  találni  egy  valós  problémára.  A  megoldás,  melyet  javasolt,  gyors  és  olcsó. 
Lesencetomaj Önkormányzatának ajánlata is megfelelő, az alsó iskola épülete szintén tágas, azonban 
az a megoldás nem nyújt azonnali költözési lehetőséget.

Németh József Balatonederics polgármestere: Egyet értett Balassa Balázs polgármester úrral abban, 
hogy  elsősorban  Lesencetomaj  és  Lesenceistvánd  Önkormányzatoknak  kell  ebben  a  kérdésben 
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megegyezni.  Javasolta,  hogy a  pályázati  használati  idő  lejártáig  a  Szolgálat  maradjon  a  jelenlegi 
irodahelyiségben, majd a lejárat után újból terjesszék a képviselő-testületek elé a javaslatot. 

Illés László Hegymagas polgármestere: Véleménye szerint a két településnek kellene megegyezni 
elsőként, majd a képviselő-testületek elé terjeszteni. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd polgármestere:  Megköszönte  a  polgármester  urak  hozzászólásait  a 
napirendi ponthoz.

Meilingerné  Fügedi  Natália  intézményvezető:  Azt  a  hibát  elkövette,  hogy nem kérte  írásban  a 
polgármester  urak  hozzájárulását  a  telephely megváltoztatásához.  Minden képviselő-testületi  tagot 
szeretettel vár az irodába, hogy lássák, ott már lehetetlen a munkavégzés. Az iratok sem férnek el az 
irodában,  és  nem megoldás  az  sem,  hogy valamelyik  önkormányzat  épületében  legyen  az  irattár. 
Törvényi előírás szerint külön várakozó helyiségnek, mosdónak, interjú szobának kellene lenni.

Kardos  Béla  Lesencefalu  alpolgármestere:  Az  intézmény  elkövette  azt  a  hibát,  hogy  a 
polgármesterekkel nem egyeztette le előre az elképzelését. Tavaly a Szolgálat részére a régi iskola 
épülete  fel  lett  ajánlva.  Az  alsó  iskola  épületében  minden  törvényi  előírásnak  megfelelően 
megtalálható. Egyeztetések nélkül senki ne lépjen semmit.

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere:  Mivel  a  probléma  ilyen  nagy,  nem  kellene  a 
végtelenségig  húzni.  Amennyiben  a  képviselő-testületek  elfogadják  azt,  hogy a  régi  alsó  iskolába 
költözzön a Szolgálat,  úgy válaszfalat  épít  az önkormányzat,  a  helyiséget  kifesti.  A munkálatokat 
nyáron elvégzi az önkormányzat. Augusztus 31-i határidővel a munkálatokat befejezi.

Meilingerné  Fügedi  Natália  intézményvezető:  Megköszönte  Mészáros  László  polgármester  úr 
javaslatát.

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Megköszönte  Mészáros  László  polgármester  úr 
javaslatát. Kérte a képviselő-testületi tagokat a javaslattal kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat. 

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

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

43/2010. (IV.26.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 3/2 hrsz-ú, természetben 
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati  épületrészét (volt alsó iskola) 2010. 
szeptember 01. napjától az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  2010.  szeptember  1. 
napjától  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  telephelyének  8318 
Lesencetomaj, Szent I. park 1-ről 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91-re történő változását.

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8318 Lesencetomaj, 
Kossuth u. 91. szám alatti épületet saját költségén 2010. augusztus 31. napjáig felújítja.
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4.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Lesencetomaj polgármesterét, 
hogy  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kössön  megállapodást  2010. 
szeptember  1-jétől  a  8318  Lesencetomaj,  Kossuth  u.  91.  szám  alatti  önkormányzati  épületrész 
használatára. (1. sz. melléklet)

5.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  „Együtt  Egymásért” 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  alapdokumentumainak  az  2.  számú  melléklet  szerinti 
módosításaival. 

Határidő: 1-4. pont 2010. augusztus 31.
5. pont 2010. április 30.

Felelős: Tóth Csaba polgármester

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

43/2010. (IV.26.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 3/2 hrsz-ú, természetben 
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati  épületrészét (volt alsó iskola) 2010. 
szeptember 01. napjától az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

2.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2010. szeptember 1. napjától 
az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének 8318 Lesencetomaj, Szent 
I. park 1-ről 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91-re történő változását.

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8318 Lesencetomaj, 
Kossuth u. 91. szám alatti épületet saját költségén 2010. augusztus 31. napjáig felújítja.

4.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy „Együtt 
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal kössön megállapodást 2010. szeptember 1-jétől a 
8318  Lesencetomaj,  Kossuth  u.  91.  szám  alatti  önkormányzati  épületrész  használatára.  (1.  sz. 
melléklet)

5.)  Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  „Együtt  Egymásért” 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  alapdokumentumainak  az  2.  számú  melléklet  szerinti 
módosításaival. 

Határidő: 1-4. pont 2010. augusztus 31.
5. pont 2010. április 30.

Felelős: Mészáros László polgármester

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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31/2010. (IV.26.) sz. Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 3/2 hrsz-ú, természetben 
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati  épületrészét (volt alsó iskola) 2010. 
szeptember 01. napjától az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

2.) Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2010. szeptember 1. napjától 
az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének 8318 Lesencetomaj, Szent 
I. park 1-ről 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91-re történő változását.

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8318 Lesencetomaj, 
Kossuth u. 91. szám alatti épületet saját költségén 2010. augusztus 31. napjáig felújítja.

4.)  Lesencefalu Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesencetomaj  polgármesterét, 
hogy  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kössön  megállapodást  2010. 
szeptember  1-jétől  a  8318  Lesencetomaj,  Kossuth  u.  91.  szám  alatti  önkormányzati  épületrész 
használatára. (1. sz. melléklet)

5.)  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  „Együtt  Egymásért” 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  alapdokumentumainak  az  2.  számú  melléklet  szerinti 
módosításaival. 

Határidő: 1-4. pont 2010. augusztus 31.
5. pont 2010. április 30.

Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

29/2010. (IV.26.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat telephelyének megváltozása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 3/2 hrsz-ú, természetben 
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati  épületrészét (volt alsó iskola) 2010. 
szeptember 01. napjától az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

2.)  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  2010.  szeptember  1.  napjától  az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének 8318 Lesencetomaj, Szent I. 
park 1-ről 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91-re történő változását.

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8318 Lesencetomaj, 
Kossuth u. 91. szám alatti épületet saját költségén 2010. augusztus 31. napjáig felújítja.
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4.)  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesencetomaj  polgármesterét,  hogy 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal kössön megállapodást 2010. szeptember 
1-jétől a 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati épületrész használatára. (1. sz. 
melléklet)

5.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak az 2. számú melléklet szerinti módosításaival. 

Határidő: 1-4. pont 2010. augusztus 31.
5. pont 2010. április 30.

Felelős: Kovács Károly polgármester

Balatonederics  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

67/2010. (IV.26.) sz. Balatonedericsi Képviselő-testületi határozat

Balatonederics  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 3/2 hrsz-ú, természetben 
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati  épületrészét (volt alsó iskola) 2010. 
szeptember 01. napjától az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

2.)  Balatonederics  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  2010.  szeptember  1. 
napjától  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  telephelyének  8318 
Lesencetomaj, Szent I. park 1-ről 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91-re történő változását.

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8318 Lesencetomaj, 
Kossuth u. 91. szám alatti épületet saját költségén 2010. augusztus 31. napjáig felújítja.

4.) Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Lesencetomaj polgármesterét, 
hogy  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kössön  megállapodást  2010. 
szeptember  1-jétől  a  8318  Lesencetomaj,  Kossuth  u.  91.  szám  alatti  önkormányzati  épületrész 
használatára. (1. sz. melléklet)

5.)  Balatonedreics  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  „Együtt  Egymásért” 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  alapdokumentumainak  az  2.  számú  melléklet  szerinti 
módosításaival. 

Határidő: 1-4. pont 2010. augusztus 31.
5. pont 2010. április 30.

Felelős: Németh József polgármester

Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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51/2010. (IV.26.) sz. nemesvitai Képviselő-testületi határozat

Nemesvita  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 3/2 hrsz-ú, természetben 
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati  épületrészét (volt alsó iskola) 2010. 
szeptember 01. napjától az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

2.) Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2010. szeptember 1. napjától az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének 8318 Lesencetomaj, Szent I. 
park 1-ről 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91-re történő változását.

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8318 Lesencetomaj, 
Kossuth u. 91. szám alatti épületet saját költségén 2010. augusztus 31. napjáig felújítja.

4.)  Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesencetomaj  polgármesterét, 
hogy  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kössön  megállapodást  2010. 
szeptember  1-jétől  a  8318  Lesencetomaj,  Kossuth  u.  91.  szám  alatti  önkormányzati  épületrész 
használatára. (1. sz. melléklet)

5.) Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az „Együtt Egymásért” Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak az 2. számú melléklet szerinti módosításaival. 

Határidő: 1-4. pont 2010. augusztus 31.
5. pont 2010. április 30.

Felelős: Eke Ferenc polgármester

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

56/2010. (IV.26.) sz. szigligeti Képviselő-testületi határozat

Szigliget  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 3/2 hrsz-ú, természetben 
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati  épületrészét (volt alsó iskola) 2010. 
szeptember 01. napjától az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

2.) Szigliget Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2010. szeptember 1. napjától az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének 8318 Lesencetomaj, Szent I. 
park 1-ről 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91-re történő változását.

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8318 Lesencetomaj, 
Kossuth u. 91. szám alatti épületet saját költségén 2010. augusztus 31. napjáig felújítja.

4.) Szigliget Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Lesencetomaj polgármesterét, hogy 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal kössön megállapodást 2010. szeptember 
1-jétől a 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati épületrész használatára. (1. sz. 
melléklet)
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5.) Szigliget Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az „Együtt Egymásért” Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak az 2. számú melléklet szerinti módosításaival. 

Határidő: 1-4. pont 2010. augusztus 31.
5. pont 2010. április 30.

Felelős: Balassa Balázs polgármester

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

36/2010. (IV.26.) sz. hegymagasi Képviselő-testületi határozat

Hegymagas  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének megváltozása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 3/2 hrsz-ú, természetben 
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91. szám alatti önkormányzati  épületrészét (volt alsó iskola) 2010. 
szeptember 01. napjától az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

2.) Hegymagas Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2010. szeptember 1. napjától 
az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyének 8318 Lesencetomaj, Szent 
I. park 1-ről 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91-re történő változását.

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8318 Lesencetomaj, 
Kossuth u. 91. szám alatti épületet saját költségén 2010. augusztus 31. napjáig felújítja.

4.)  Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesencetomaj  polgármesterét, 
hogy  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kössön  megállapodást  2010. 
szeptember  1-jétől  a  8318  Lesencetomaj,  Kossuth  u.  91.  szám  alatti  önkormányzati  épületrész 
használatára. (1. sz. melléklet)

5.)  Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  „Együtt  Egymásért” 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  alapdokumentumainak  az  2.  számú  melléklet  szerinti 
módosításaival. 

Határidő: 1-4. pont 2010. augusztus 31.
5. pont 2010. április 30.

Felelős: Illés László polgármester

4.)  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  alapdokumentumainak 
felülvizsgálata
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. Megkérdezte az intézményvezetőtől és 
a körjegyzőtől, kívánják-e kiegészíteni az írásos előterjesztést.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Elmondta,  hogy  az  írásos  anyag  kiküldése  után  az  anyag  újból 
áttekintésre került, mely során további módosításra szoruló pontokat talált. Szigliget és Hegymagas 
vonatkozásában a Vöröskereszt  szerepel  feladatellátóként,  miközben az már  változott.  A kiküldött 

24



előterjesztésből  kimaradt  szintén  Szigliget  és  Hegymagas  települések  vonatkozásában  az 
ügyfélfogadás rendje. Az előző napirendi ponthoz is szorosan kapcsolódik, hogy a telephely változását 
az alapdokumentumokban is Lesencetomaj, Kossuth u. 91-re módosítja, melynek hatályba lépés napja 
2010. szeptember 1. Az egyéb módosítások hatályba lépésének napja 2010. május 1.

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Megköszönte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyző  asszony 
szóbeli kiegészítését.

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: A Szervezeti és Működési Szabályzat 20/4. pontjában 
a települések lakosságszámának módosítása szükséges, mert abban a 2007-es adatok szerepelnek. A 
kérelmek  benyújtásának  módja  pont  módosítása  is  szükséges,  hiszen  a  kérelmeket  nem  a 
polgármesteri  hivatalokhoz,  hanem  2008.  őszétől  a  Szolgálathoz  kell  benyújtani.  Szigliget  és 
Hegymagas  települések  vonatkozásában  a  családsegítés  és  gyermekjóléti  feladatokat  már  nem  a 
Vöröskereszt látja el, hanem a Szolgálat.

Nagyné  Simon  Margit  körjegyző:  Véleménye  szerint  az  ellátottak  létszámát  az 
alapdokumentumokba nem célszerű beírni, hiszen ez az adat folyamatosan változik. Helyesebb volna a 
költségvetési  szervek besorolásáról  szóló jogszabály szerinti  mutatót  meghatározni.  Amennyiben  a 
létszámadatok maradnak, úgy minden változásnál módosítani szükséges.

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: A javaslattal egyet értett.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Az  ellátotti  létszámot  a  módosítás  során  azért  nem  vette  ki  az 
alapdokumentumokból, mert korábban is szerepelt benne. Az elhangzott javaslattal egyet értett.

Nagyné Simon Margit körjegyző: Megkérdezte, hogy a kérelmeket, miért csak a Szolgálathoz lehet 
benyújtani.

Meilingerné Fügedi Natália intézményvezető: Az alapdokumentumokban a kérelmek benyújtásának 
helyeként  az  önkormányzatok,  körjegyzőségek  vannak  megjelölve.  A  gyakorlatban  azonban  a 
kérelmek a Szolgálathoz kerülnek benyújtásra.

Nagyné  Simon  Margit  körjegyző:  Meg kellene  hagyni  a  lehetőséget  arra,  hogy a  kérelmeket  a 
körjegyzőségekre is lehessen benyújtani. Balatonedericsre a kérelmeket beviszik a hivatalhoz, melyet 
a szolgálathoz továbbítanak..

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Nagyné  Simon Margit  körjegyző javaslataival  egyet 
értett.

Balassa Balázs Szigliget polgármestere: Jelezte, hogy a Polgármesteri Hivatal Szigligeten Kossuth 
u. 54. szám alatt található, nem Kossuth u. 64. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Több  hozzászólás,  észrevétel  nem  lévén  kérte  a 
határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

44/2010. (IV.26.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 
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1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodását az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi  társulás  szakmai  programját  a  2.  számú  melléklet  szerint 
módosítja.

3.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint módosítja.

4.) 
a.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. december 04-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. 
április 30. napjával hatályon kívül helyezi. 
b.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. május 01. napjával a 4. számú 
melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2010. április 30.
A telephely változása 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.

Felelős: Tóth Csaba polgármester

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

44/2010. (IV.26.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt  Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodását az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.

2.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt  Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi  társulás  szakmai  programját  a  2.  számú  melléklet  szerint 
módosítja.

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt  Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint módosítja.

4.) 
a.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete az „Együtt  Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. december 04-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. 
április 30. napjával hatályon kívül helyezi. 
b.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt  Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. május 01. napjával a 4. számú 
melléklet szerint fogadja el.
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Határidő: 2010. április 30.
A telephely változása 2010. szeptember 1. napjával lép hatályba.

Felelős: Mészáros László polgármester

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

32/2010. (IV.26.) sz. Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

1.)  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodását az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.

2.)  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi  társulás  szakmai  programját  a  2.  számú  melléklet  szerint 
módosítja.

3.)  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint módosítja.

4.) 
a.)  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. december 04-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. 
április 30. napjával hatályon kívül helyezi. 
b.)  Lesenceflu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. május 01. napjával a 4. számú 
melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2010. április 30.
A telephely változása 2010. szeptember 1. napjával lép hatályba.

Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

30/2010. (IV.26.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat  alapdokumentumainak  felülvizsgálata” című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

1.)  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodását az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.
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2.)  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi  társulás  szakmai  programját  a  2.  számú  melléklet  szerint 
módosítja.

3.)  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint módosítja.

4.) 
a.)  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. december 04-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. 
április 30. napjával hatályon kívül helyezi. 
b.)  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. május 01. napjával a 4. számú 
melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2010. április 30.
A telephely változása 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.

Felelős: Kovács Károly polgármester

Balatonederics  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

68/2010. (IV.26.) sz. Balatonedericsi Képviselő-testületi határozat

Balatonederics  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

1.) Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodását az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.

2.) Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi  társulás  szakmai  programját  a  2.  számú  melléklet  szerint 
módosítja.

3.) Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint módosítja.

4.) 
a.) Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. december 04-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. 
április 30. napjával hatályon kívül helyezi. 
b.) Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. május 01. napjával a 4. számú 
melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2010. április 30.
A telephely változása 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.

Felelős: Németh József polgármester
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Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

52/2010. (IV.26.) sz. nemesvitai Képviselő-testületi határozat

Nemesvita  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

1.)  Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodását az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.

2.)  Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi  társulás  szakmai  programját  a  2.  számú  melléklet  szerint 
módosítja.

3.)  Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint módosítja.

4.) 
a.)  Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. december 04-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. 
április 30. napjával hatályon kívül helyezi. 
b.)  Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. május 01. napjával a 4. számú 
melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2010. április 30.
A telephely változása 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.

Felelős: Eke Ferenc polgármester

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

57/2010. (IV.26.) sz. szigligeti Képviselő-testületi határozat

Szigliget  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

1.)  Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodását az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.

2.)  Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi  társulás  szakmai  programját  a  2.  számú  melléklet  szerint 
módosítja.
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3.)  Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint módosítja.

4.) 
a.)  Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. december 04-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. 
április 30. napjával hatályon kívül helyezi. 
b.)  Szigliget  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. május 01. napjával a 4. számú 
melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2010. április 30.
A telephely változása 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.

Felelős: Balassa Balázs polgármester

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

37/2010. (IV.26.) sz. hegymagasi Képviselő-testületi határozat

Hegymagas  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumainak felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozza: 

1.)  Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási megállapodását az 1. számú melléklet szerint 
módosítja.

2.)  Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálatot  létrehozó  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi  társulás  szakmai  programját  a  2.  számú  melléklet  szerint 
módosítja.

3.)  Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint módosítja.

4.) 
a.)  Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2006. december 04-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. 
április 30. napjával hatályon kívül helyezi. 
b.)  Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2010. május 01. napjával a 4. számú 
melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2010. április 30.
A telephely változása 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.

Felelős: Illés László polgármester

30



5.) Kigyós Ferenc polgármester úr javaslata
Előterjesztő: Kigyós Ferenc 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. Felkérte Kigyós Ferenc polgármester 
urat egészítse ki szóban írásos előterjesztését. 

Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Elmondta, hogy a 2010. februári 8-as együttes ülésen 
elmondta az érveket, mely a javaslata mellett és ellen szól. Ezt nem kívánta még egyszer elmondani, a 
javaslatot fenntartotta. Ilyen felállásban a környéken társulás nem működik.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy egyet ért Kigyós Ferenc polgármester 
úrral,  bár  örömmel  tölti  el,  hogy ilyen  szép  számmal  jelennek meg  képviselők  a  lesenceistvándi 
művelődési házban. Az önkormányzatoknál a választások miatt várhatóan változások lesznek, így nem 
biztos, hogy a javaslat időszerű. Amennyiben most  2007. év lenne, azt mondaná,  hogy a társulási 
megállapodást ennek megfelelően módosítsák, hiszen nem gondolta, hogy ilyen nehéz egyszerre ennyi 
embert összehangolni. Amennyiben a törvényi változások lehetővé teszik, úgy javasolni fogja, hogy a 
delegált tagok között a polgármester mindenképpen szerepeljen és rajta kívül még egy – két képviselő. 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérte a képviselő-testületi tagok javaslatait.

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere:  Megkérte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyző  asszonyt, 
tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat arról, hogy a két jogszabályon alapuló társulás között mi az 
alapvető,  lényegi  különbség.  Ez a jelenlegi  és múltkori  képviselő-testületi  ülésen sem derült  ki  és 
ahhoz, hogy a képviselő-testületi tagok érdemi döntést tudjanak e témában hozni, tisztán kell látniuk.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Elmondta,  hogy a  jelenlegi  társulást  az  erről  szóló  törvény 8.  §-a 
szabályozza.  Azonban a  törvény 9.  §-a  szerint  a  Szolgálat  egyszerűbb  formában  tudna  működni. 
Ebben  az  esetben  a  képviselő-testületek  delegált  tagjai  tárgyalnának.  A  működés  szempontjából 
lényeges változás nem történne, változás leginkább a létszámok tekintetében lenne.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: A döntéshozó testület létszáma csökkenne. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: A dokumentumokat egyelőre nem készítették el a 9. § szerint, mert arra 
szeretne  először  választ  kapni  a  képviselő-testületektől,  hogy foglalkozzanak-e  egyáltalán  ezzel  a 
kérdéssel,  mivel  nem kis munkát  jelent a dokumentumok elkészítése. Ha a testületek között  nincs 
összhang ebben a témában, akkor feleslegesen dolgoznak.

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere:  Az  elhangzottak  után  megkérdezte,  hogy  a  két 
döntés mechanizmusban mi az alapvető és lényeges különbség. Ez a fő kérdés.

Nagyné Simon Margit  körjegyző:  A kérdésre  válaszolva elmondta,  hogy a társulási  tanácsban a 
társult önkormányzatok egy külön döntéshozó szervezetet hoznak létre. Ez azt jelenti, hogy döntési 
jogukról a társulási tanács javára lemondanak. Ez az alapvető különbség.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Igen, akiket ebbe a tanácsba beszavaznak, ők hoznak döntést.

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere:  Megkérdezte,  hogy  a  döntéshozatal  milyen 
formában valósul meg. 51 %-kal?

Nagyné Simon Margit körjegyző: Nem lehet egyik társulási tanács tagnak sem 51 %-os szavazati 
joga. A testületeknek lélekszámarányos szavazati joga lesz.
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Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: A lényeges különbséget abban látja, hogy a jelen 
helyzetben, amennyiben egyik testület nemmel szavaz, az a napirendi pont hiába van a többi testület 
által elfogadva. A társulási tanácsban pedig, amennyiben a többség megszavazza a javaslatot, akkor az 
úgy lesz. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: A Közoktatási társulási tanácsban ugyanez a helyzet, ha 
ott jól működik, akkor a szolgálat esetében miért ellenzik.

Nagyné  Simon  Margit  körjegyző:  A  közoktatási  társulási  tanácsban  a  négy  település  összes 
képviselője tag, ilyen döntés meghozatalának éppen az lehetett az alapja, hogy a képviselő-tesetületek 
továbbra is megtartsák a döntési jogosultságukat.

Németh József Balatonederics polgármestere: Véleménye szerint a javaslat nem megfelelő módon 
volt előkészítve, hiszen Mészáros László polgármester úr által feltett kérdésre nem kaptak a képviselő-
testületi tagok választ. Javasolta, hogy a következő 8-as együttes ülésre napolják el Kigyós Ferenc 
polgármester  úr  javaslatát,  hiszen  addigra  kiderülnek  azon  törvényi  változások,  melyek  az 
önkormányzati szférát is érintik. Ezt a kérdést levenné napirendről.

Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Egyet értett azzal a javaslattal, hogy az önkormányzati 
választásokat követően tárgyalják újra a napirendet. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Megköszönte  a  polgármester  urak  hozzászólásait. 
Javasolta  a  napirendet  azzal  elfogadni,  hogy  a  javaslat  nem  időszerű,  az  őszi  önkormányzati 
választásokat  követően  a  képviselő-testületek  a  javaslatot  újra  tárgyalják.  A  2011-es  koncepció 
tárgyalásakor javasolta erre a kérdésre visszatérni. 

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Elmondta,  hogy  a  koncepciót  korábban  nem 8-as  együttes  ülésen 
tárgyalta. Megkérdezte, hogy a 2011-es koncepciót 8-as együttes ülésen tárgyalják-e a képviselők.

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Véleménye szerint a választások utáni változások 
miatt, illetve az előző napirendi pontban elhangzott javaslat miatt célszerű volna 8-as együttes ülésen 
tárgyalni a 2011. évi költségvetési koncepciót. 

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

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

45/2010. (IV.26.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslata” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

a.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslatát – tekintettel a 2010. évi önkormányzati választásokat követően várható változásokra - nem 
tartja időszerűnek.

b.) A javaslatot a 2011. évi költségvetési koncepció tervezésekor újra napirendre tűzi és a javaslatot a 
8-as együttes ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester
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Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

45/2010. (IV.26.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslata” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

a.)  Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslatát – tekintettel a 2010. évi önkormányzati választásokat követően várható változásokra - nem 
tartja időszerűnek.

b.) A javaslatot a 2011. évi költségvetési koncepció tervezésekor újra napirendre tűzi és a javaslatot a 
8-as együttes ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Mészáros László polgármester

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

33/2010. (IV.26.) sz. Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslata” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

a.)  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslatát – tekintettel a 2010. évi önkormányzati választásokat követően várható változásokra - nem 
tartja időszerűnek.

b.) A javaslatot a 2011. évi költségvetési koncepció tervezésekor újra napirendre tűzi és a javaslatot a 
8-as együttes ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

31/2010. (IV.26.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Kigyós  Ferenc  polgármester  úr  javaslata” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

a.)  Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete Kigyós  Ferenc polgármester  úr  javaslatát  – 
tekintettel  a  2010.  évi  önkormányzati  választásokat  követően  várható  változásokra  -  nem  tartja 
időszerűnek.

b.) A javaslatot a 2011. évi költségvetési koncepció tervezésekor újra napirendre tűzi és a javaslatot a 
8-as együttes ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Kovács Károly polgármester
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Balatonederics  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

69/2010. (IV.26.) sz. Balatonedericsi Képviselő-testületi határozat

Balatonederics  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslata” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

a.)  Balatonederics  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslatát – tekintettel a 2010. évi önkormányzati választásokat követően várható változásokra - nem 
tartja időszerűnek.

b.) A javaslatot a 2011. évi költségvetési koncepció tervezésekor újra napirendre tűzi és a javaslatot a 
8-as együttes ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Németh József polgármester

Nemesvita  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

53/2010. (IV.26.) sz. nemesvitai Képviselő-testületi határozat

Nemesvita  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslata” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

a.) Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Kigyós Ferenc polgármester úr javaslatát 
–  tekintettel  a  2010.  évi  önkormányzati  választásokat  követően  várható  változásokra  -  nem tartja 
időszerűnek.

b.) A javaslatot a 2011. évi költségvetési koncepció tervezésekor újra napirendre tűzi és a javaslatot a 
8-as együttes ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Eke Ferenc polgármester

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

58/2010. (IV.26.) sz. szigligeti Képviselő-testületi határozat

Szigliget Település Önkormányzata Képviselő-testülete az „Kigyós Ferenc polgármester úr javaslata” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

a.) Szigliget Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Kigyós Ferenc polgármester úr javaslatát – 
tekintettel  a  2010.  évi  önkormányzati  választásokat  követően  várható  változásokra  -  nem  tartja 
időszerűnek.

b.) A javaslatot a 2011. évi költségvetési koncepció tervezésekor újra napirendre tűzi és a javaslatot a 
8-as együttes ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Balassa Balázs polgármester
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Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

38/2010. (IV.26.) sz. hegymagasi Képviselő-testületi határozat

Hegymagas  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslata” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

a.)  Hegymagas  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kigyós  Ferenc  polgármester  úr 
javaslatát – tekintettel a 2010. évi önkormányzati választásokat követően várható változásokra - nem 
tartja időszerűnek.

b.) A javaslatot a 2011. évi költségvetési koncepció tervezésekor újra napirendre tűzi és a javaslatot a 
8-as együttes ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Illés László polgármester

6.) Tájékoztatás kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése pályázati eredményről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy 2008. 
évben  a  „Lesenkéktől  a  Balatonig”  Társulás  úgy  döntött,  hogy  Lesenceistvánd  gesztorságával 
pályázatot nyújt  be közlekedési szolgáltatások fejlesztésére. Ezt a pályázatot akkor elutasították. A 
fellebbezés után, 2009. decemberében az Önkormányzatot értesítette az MVH, hogy 7.221.000,- Ft 
támogatásban részesült, mely támogatás a beszerezni kívánt jármű nettó összegének 100 %, az önerő 
az ÁFA összege. Megkérdezte, hogy mi legyen a jármű sorsa, beszerezze a társulás, hiszen jelentős 
költség  vonzata  van,  mely  nem más,  mint  az  ÁFA.  A jármű  Lesenceistvánd  Önkormányzatának 
tulajdonába  kerül,  azonban  a  8  település  működteti  majd.  Több  lehetőség  is  adódik  a  járművel 
kapcsolatosan.  Egyrészt  lemondhatnak  a  támogatás  összegéről.  Ebben  az  esetben  Lesenceistvánd 
Önkormányzata  saját  részre  beszerezheti  a  mikrobuszt.  Harmadrészt  pedig  bármely  társult 
önkormányzat mondhatja azt, hogy neki szüksége van a kisbuszra. Megállapodás kérdése minden. Azt 
kell figyelemmel tartani, hogy a jármű kizárólag Lesenceistvánd tulajdonában lehet.

Kozma-Bognár László Hegymagas képviselője: A jelenleg használt VW Caddy gépjárműt el lehetne 
adni, melynek ára a beszerezni kívánt mikrobusz ÁFA-ját fedezné.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: A Caddy a Tapolca és Környéke Kistérség tulajdonában 
van,  annak  eladására  nincs  lehetőség.  Az  üzemeltetésre  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálattal szerződést kötöttek.

Eke  Ferenc  Nemesvita  polgármestere:  Uzsa  településen  nem  működik  falugondnoki  szolgálat. 
Megkérdezte a polgármester urat, gondolkodik-e hasonlókban. A szolgálatnak jól jönne a kisbusz.

Kovács Károly Uzsa polgármestere: Uzsa településnek nincs szükséges falugondnoki szolgálatra, 
illetve mikrobuszra.

Balassa  Balázs  Szigliget  polgármestere: Ismerni  kellene  azon  célokat,  melyekre  a  Szolgálat  a 
járművet használná. Jelen esetben nincs olyan helyzetben, hogy a képviselői nevében nyilatkozzon, 
azonban Szigligetet lehet, hogy érdekelné a jármű. 

Németh József Balatonederics polgármestere: Támogatta az elhangzottakat.
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Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte a hozzászólásokat. Amennyiben Szigliget 
Önkormányzata használná a járművet, úgy az ÁFA összegét ő fizetné. A mikrobusz Lesenceistvánd 
tulajdonában marad, azt használatra adja Szigligetnek.

Balassa  Balázs  Szigliget  polgármestere:  Azt  kell  majd  letisztázni,  hogy  Lesenceistvánd 
önkormányzat milyen jogalapon adja kölcsön a járművet Szigliget Önkormányzatának. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Kérte a tájékoztatás tudomásul vételét. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Több  napirendi  pont  nem  lévén  a  8-as  együttes 
nyilvános ülést 19.25 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 Szántó László
jegyzőkönyv hitelesítő

Sáfár Béla Völgyi Antalné
jegyzőkönyv hitelesítő
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