Ügyiratszám: 499/2011.

JEGYZŐKÖNYV
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 Képviselőtestülete és Hegymagas Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február
8-án (hétfő) 17.30 órai kezdettel, a lesenceistvándi Művelődési házban megtartott
együttes nyilvános üléséről.

Jelen voltak:
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester,
Orbán Kálmán, Varjúné Fodor Edit és Dr. Benedek Ádám Géza képviselők
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kovács Károly polgármester
Perger István alpolgármester
Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária és Sári Lajos képviselők
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Mészáros László polgármester,
Sáfár Béla alpolgármester,
Balogh Ákos, Csekőné Ernhoffer Ilona, Illés Dezső, Németh Vincéné és Völgyi
Antalné képviselők
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kígyós Ferenc polgármester,
Kulcsár Gábor és Nyirő Katalin képviselők
Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Tóth Péter polgármester,
Szijártó Ferenc alpolgármester,
Farkas Csaba Imre, Molnár Gyula, Németh László, Stróh Antal és Tóth Emilné
képviselők
Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Eke Ferenc polgármester
Vőfély Péter alpolgármester
Csali János és Csali Tibor képviselők
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Szigliget Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Balassa Balázs polgármester,
Szabó Tibor alpolgármester,
Káli Magdolna képviselők
Hegymagas Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Sallee Barbara polgármester
Kozma-Bognár László alpolgármester
Szigeti László, Varga József képviselők
Tanácskozási joggal:
Dr. Takács Nóra
Nagyné Simon Margit
Lutár Mária
Töreky Ottóné
Dr. Dékány Györgyné
Jegyzőkönyvvezető:

körjegyző,
körjegyző,
körjegyző,
pénzügyi főelőadó
intézményvezető

Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Köszöntötte a nyolc település polgármestereit,
képviselőit, a meghívott körjegyzőket, valamint Dr. Dékány Györgyné intézményvezetőt.
A jelenléti ívek alapján megállapította a képviselő-testületek határozat-képességét, mert a
lesenceistvándi képviselő-testület 5 tagjából 5 fő, az uzsai képviselő-testület 5 tagjából 5 fő, a
lesencetomaji képviselő-testület 7 tagjából 7 fő, a lesencefalui képviselő-testület 5 tagjából 3 fő, a
balatonedericsi képviselő-testület 7 tagjából 7 fő, a nemesvitai képviselő-testület 5 tagjából 4 fő, a
szigligeti képviselő-testület 5 tagjából 3 fő, a hegymagasi képviselő-testület 5 tagjából 4 fő megjelent.
Mészáros László Lesencetomaj polgármestere Lesencetomaj Képviselő-testület tagjai közül
Németh Vincéné képviselőt és Völgyi Antalné képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek
kijelölni.
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Németh Vincéné képviselőt kijelölte.
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Völgyi Antalné képviselőt kijelölte.
Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere Lesencefalu Képviselő-testület tagjai közül Kulcsár
Gábor képviselőt és Nyirő Katalin képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni.
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kulcsár Gábor képviselőt kijelölte.
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Nyirő Katalin képviselőt kijelölte.

A meghívóban szereplő napirendi ponthoz nem kívánt kiegészítést tenni. Elfogadásra
javasolta a napirendi pontot:
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Lesenceistvánd Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag -, Uzsa Képviselő-testülete 5
igen szavazattal – egyhangúlag -, Lesencetomaj Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag
-, Lesencefalu Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag -, Balatonederics Képviselőtestülete 7 igen szavazattal – egyhangúlag -, Nemesvita Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
egyhangúlag -, Szigliget Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag -, Hegymagas
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi napirendet:
NAPIREND:
1. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetése
N A P I R E N D E K T Á R GY A L Á S A:
1. Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatban az írásos
anyag kiküldésre került, azt a képviselők áttanulmányozhatták. Mielőtt vitára bocsátaná a napirendi
pontot, szeretne pár gondolatot hozzáfűzni. Az intézményvezetővel kielemezték a költségvetést,
melyből kiderült, hogy az idei évben a bevétel és a kiadás egyensúlyban tud maradni. A települések
között arányaiban lesznek mínuszok és pluszok, de a költségvetés egyensúlyban marad. A jövőre
tekintettel az intézményen belül lát olyan forrásokat, melyeket az önkormányzatok ki tudnának
használni. Általánosságban elmondható, hogy a szociális étkeztetés szakfeladaton van a gyengepontja
az önkormányzatok finanszírozásának. Nemesvitát ki kell emelni, mert nagyon hatásosan oldja meg
ezt a feladatot. Olyan rendeletet alkotott, hogy a legkevesebb összeget kelljen hozzátennie a szociális
étkeztetéshez. A tavalyelőtti évben volt olyan speciális rendelet, ami a nyugdíj minimumoknak a
százalékos arányában történő megosztásában szinte lehetetlenné tette a munkát. Adminisztratívan sok
munkát jelentett. 2010 és 2011 évben már csak egy adat van, tehát a normatív támogatás egy fix
összeg. Összességében Nemesvitán a térítési díj jogcímen elnyert bevétel, valamint a szociális étkezés
kiadási feladatai között összesen 130.000 Ft van, amit Nemesvita Önkormányzatnak kell finanszírozni.
Kontrasztként nézzük ezután Lesenceistvándot ahol a bevétel és a kiadás között 2.047.000 Ft van.
Tehát Lesenceistvánd Önkormányzatának a szociális étkezés szakfeladaton az állami normatíván kívül
még ennyit hozzá kell tenni azért, hogy a szociálisan rászorultak tudjanak étkezni 128 Ft-os áron.
Lesencetomajon ez 2.822.000 Ft, Lesencefaluban 1.612.000 Ft, Szigligeten 1.195.000 Ft, Uzsán pedig
1.802.000 Ft. Az egész intézményre viszonyítva ez 11.689.000 Ft, amit a szociális étkezés
szakfeladatra küldtek. Megkérdezte a jelenlévőket, tudnak-e még olyan szociális intézkedést, amibe
ilyen sok pénzt beletesznek az önkormányzatok. Nem gondolja, hogy bárki is tudna ilyent mondani.
Mivel a rendeleteket újra kell alkotni, célszerű lesz akkor ezt úgy megalkotni, hogy hasonlítson a
nemesvitai rendeletre. Ők ezt az elején nagyon jól felismerték. A szociális étkeztetés Nemesvitán a
falunak nem sokba kerül. Ezt úgy tudta elérni, hogy az ebéd beszerzési árából kivonja a normatív
támogatást, amit az állam ad és a maradék pénzösszeg a szociális étkeztetés díja, persze ehhez még jön
a szállítási díj is. Elmondta, hogy ez lenne a követendő példa. 11.689.000 Ft az, amivel az
önkormányzatoknak nem kellene foglalkozni. Rendelet alkotáskor a polgármesterek és a jegyzők
feladata lesz, hogy lehetőleg a szociális rászorultság is tükröződjön. Látszik, hogy egyre kevesebb az a
pénz, amit normatívaként kap az intézmény. Elmondta, hogy a következő években az
önkormányzatoknak többe fog kerülni az intézmény finanszírozása. Itt van egy olyan lehetőség, hogy
azokat a pénzügyi hiányokat meg lehessen finanszírozni, ami keletkezhet. Senki nem tudja, hogy a
jövőben az önkormányzati rendszer hogy kerül átalakításra. Elképzelhető, hogy ez az átalakítás az
intézményre is hatással lesz. Úgy kell gazdálkodni, hogy a legkevesebből kihozzuk a legtöbbet.
Többet hozzászólni nem kívánt. Kérte az intézményvezetőt, ha van kiegészítése, hozzáfűzni valója, azt
tegye meg.
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Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmaz mindent, de ha
valakinek kérdése van, kéri, hogy tegye fel.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Kérte, hogy akinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése
van, az tegye meg.
Balassa Balázs Szigliget polgármestere: A szöveges anyagban Szigligetnél és Lesencetomajnál, de
lehet, hogy máshol is szerepel, 1 fő részidős adminisztrációt ellátó dolgozóval kapcsolatos költség.
Kérdése, hogy másnál is szerepel-e az a költség, vagy csak a két településnél? Mit takar ez?
Emlékeztette a képviselőket, hogy eddig folyamatosan azt mondta, hogy ebből a rendszerből nem
szabad kivenni pénzt. Most is ezt mondja, csak elgondolkodtatóak a számok. Van egy település, ahol
van 802 e Ft maradvány, egy másik településnél pedig 888 e Ft hiány. Amíg ezek a pénzösszegek a
végén nem közelítenek egymáshoz, elég nehéz lesz egy képviselő-testülettel azt elfogadtatni, hogy
mondjon le a 808 e Ft-járól akkor, amikor a másiknál ennél több hiány keletkezett, hogy az kifizetésre
kerüljön. Úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy ez keresztül vihető legyen ahhoz minden településnek
hasonló arányokat kellene hozni. Remélte, hogy a költségvetés tervezetnél az lesz majd látható, hogy a
településeknél a hiány vagy a maradvány valami hasonló számok között mozog majd és nem lesznek
ekkora eltérések.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte a hozzászólást. Elmondta, hogy volt egy
olyan felvetés a költségek kapcsán. Megígérte, hogy zárszámadásra ki fogják dolgozni a 2010-es évet
úgy, hogy megmutatják minden településnek, hogy mi okozta a mínuszt és mi okozta a pluszt, mert
csak akkor lehet intézkedéseket tenni, ha mindenki ismeri az okokat. Elmondta, hogy a 2010-es évet
úgy kell kiszámolni, hogy a 2009. évi pénzmaradványt, amiből például a Kincstári ellenőrzést ki
kellett fizetni, azt le kell vonni és csak az adott év lesz megvizsgálva. Csak akkor lehet pontosan
meghatározni, hogy az adott évben mi okozta a mínuszt, vagy a pluszt.
Balassa Balázs Szigliget polgármestere: Elmondta, hogy azt szerette volna hangsúlyozni, hogy
annak súlya van, hogy hogyan gazdálkodunk a pénzzel.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármester: Kérte Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatársat, hogy
válaszoljon a feltett kérdésre.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy az intézményvezetővel közösen és a
polgármesterekkel egyeztetett. A Családsegítőn lévő Gáborné át lett téve a házi segítségnyújtásra 4
órában. Ez fel lett osztva a 7 falura adminisztrációs dolgozóként. A létszám miatt volt erre szükség.
Most ő is házi segítségnyújtói létszámban szerepel, így az ellátottak létszámát is lehet emelni.
Balassa Balázs Szigliget polgármestere: Elmondta, hogy érti, csak az nem volt számára egyértelmű,
hogy ez miért csak két településnél van írva, bár lehet, hogy csak nem látta a többieknél. Megköszönte
a tájékoztatást.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az intézményvezető is
szeretne hozzászólni, az előterjesztés szöveges része az adminisztráció tekintetében javításra kerül.
Dt. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy Gábor Oszkárné helye volt kérdéses. Az
elmúlt ülésen olyan döntés született, hogy részben át fog kerülni a házi segítségnyújtás szakfeladatra, 4
órában viszont a családsegítéssel kapcsolatos feladatok végzésében fog tevékenykedni. Ezt a döntést
az is indokolja, hogy vezető gondozói feladatokat is ellát, tehát a házi segítségnyújtás és étkeztetés
adminisztrációjában is hatékonyan tevékenykedik. Tájékoztatást adott arról, hogy a családsegítésnél
törvényi előírás, hogy társulás keretében egy családsegítő ötnél több települést nem láthat el.
Igyekszenek megfelelni a szakmai és törvényi előírásoknak. A házi segítségnyújtásban az is indokolja
az ő 4 órás foglalkoztatását, hogy problémaként vetődött fel a helyettesítés megoldása. Az volt az
elsődleges feladat, hogy ne kelljen plusz forrásokat hozzátenni ennek a megoldásához. Elmondta,
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hogy csak úgy lehet megoldani, hogy Gábor Oszkárné, aki 4 órában házi segítségnyújtáson van a
helyettesítésbe be lenne vonva. Próbálják a gyakorlati kivitelezést átszervezésekkel megoldani ott,
ahol a településen 2 házi gondozó dolgozik.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte a
képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Kérdése, hogy Hegymagast terhelő kiadások 2011. évi
főösszege mennyi, mert a táblázatban és a szövegben eltér az összeg. Melyik a helytálló? Valószínűleg
elírás történhetett.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Véleménye szerint is elírás történt, mivel a szöveges
előterjesztésben 564 e Ft található Hegymagasnál, a táblázatban pedig 559 e Ft kiadás. Biztos, hogy
elírás történt, mert a két számnak egyeznie kell. Megköszönte az észrevételt. Megkérdezte Gutmajer
Tibornét, hogy melyik összeg a helytálló.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Tájékozatta Hegymagas polgármesterét, hogy a
táblázatban szereplő 559 e Ft a helyes.
Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Megköszönte a tájékoztatást.
Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Tájékoztatást kért a gépkocsivezetői kérdést illetően.
Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy 6 órás foglalkoztatásban kerül
gépkocsivezető alkalmazásra.
Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Kérdése, hogy a jelenlegi gépkocsivezető, Varjú Péter,
vállalja-e továbbra is.
Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy 2011. február 28-ig vállalja, így ilyen
szempontból nem rendeződött, csak be lett tervezve 6 órában a bére. Február 28-ig 8 órás, utána pedig
6 órás lesz.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy úgy egyeztek meg, hogy február 28-a
után 6 órás. Jelezné, hogy a 8 órás bére Lesnceistvánd kvótájából megy ki. Ezt felajánlotta
Lesenceistvánd, mivel helybeli a gépkocsivezető. Megkérdezte az intézményvezetőt, hogy Varjú Péter
nyilatkozott-e már arra vonatkozóan, hogy március 1-től 6 órában is vállalja-e.
Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy azt nyilatkozta, hogy nem szeretne
maradni.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megkérdezte a jelenlévőket, hogy kíván-e valaki még
hozzászólni. Elmondta, hogy az elírás, amiről eddig szó volt, javításra fog kerülni.
Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Elmondta, hogy ha az 559 e Ft a helytálló, akkor fölül
történt egy kis elírás. Kérte, hogy legyenek ezek kijavítva. Azt kérnék, hogy majd a helyes adatokkal
kapjanak egy új anyagot.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az 559 e Ft a helyes adat és a
szövegben kell majd javítani. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pénzügyi főmunkatárs jelezte, hogy
voltak dilemmák a létszámmal kapcsolatban és azért változott a hegymagasi hozzájárulás. Elmondta,
hogy a 4 órás családsegítő bére nincs kiosztva Hegymagasra. Ez Hegymagasnak jó hír, mert a 164 e Ft
mínusz akkor valamivel több lenne. Tájékoztatta Hegymagas polgármesterét, hogy ennyibe fog
kerülni az egész szakfeladat ellátása, ha be kell azt fizetni. Hegymagason csak két feladatot lát el az
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intézmény, a családsegítőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az már a település feladata, hogy
feltérképezze, hogy van- e igény házi gondozásra, vagy szociális étkeztetésre. Ha van, akkor meg kell
keresni azt a személyt, aki ezt a gondozási feladatot ellátja, majd a működési engedélyben az
intézményvezető kéri, hogy bővítsék ki az ellátandó létszámot. Akkor az intézmény már ezt a feladatot
is beveheti a feladatai közé, de ahhoz működési engedélyt kell módosítani, hisz ehhez jelenleg nincs
működési engedély. Valószínű, hogy a Vöröskeresztnek van és akkor nekik le kell mondani a
feladatellátásról, mert egy településen két szervezet nem láthatja el ugyanazt a feladatot.
Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy Vöröskereszt már nincsen.
Tóth Csaba Lesnceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy ezt a két szakfeladatot szakemberekkel,
a törvénynek megfelelően 164 e Ft-ért tudja elláttatni a Hegymagasi Önkormányzat. Ha ezt önállóan
szeretné megcsinálni, akkor nagy bajban lenne, mert szakembereket kellene megfizetnie, vagy
máshova kellene társulnia, amit nyilván nem javasolna. Azért hozták létre ezt a társulást, hogy
közösen oldják meg a feladatokat, amihez a jogszabályi előírásokat és a szakmai és tárgyi feltételeket
biztosítani tudják.
Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Jelezte, hogy szeretnének több szolgáltatást igénybe
venni.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megkérdezte a jelenlévőket, hogy kíván-e még valaki
hozzászólni. Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta az „Együtt egymásért”
Szociális és Gyermekjóléti szolgálat költségvetését, azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztésben
jelzett elírásokat javítani fogják és a javított anyagot ismételten megküldik a településeknek.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
1/2011. (II.08.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete az
„Együtt egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint
önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét 50.230 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak
szerint:
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami
28.986
normatíva Li.-önk.)
Átvett pénzeszköz Kistérségtől
9.037
Intézményi saját bevétel
12.207
Előző évi pénzmaradvány
0
Bevételek összesen
50.230

Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás

6

ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
16879
240

Munkaadókat terelő járulékok

4355

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Előző évi igénybevételi kamat
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

805
20892
6051
214
473
321
50230

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:
Részidős létszám:
Határidő:
Felelős:

10 fő
2,5 fő

2011. február 15.
Tóth Csaba polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
1/2011. (II.08.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencetomaj Település Önkormányzat Képviselő-testülete az
„Együtt egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint
önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét 50.230 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak
szerint:
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami
28.986
normatíva Li.-önk.)
Átvett pénzeszköz Kistérségtől
9.037
Intézményi saját bevétel
12.207
Előző évi pénzmaradvány
0
Bevételek összesen
50.230
Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás
Munkaadókat terelő járulékok
Készletbeszerzések
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ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
16879
240
4355
805

Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Előző évi igénybevételi kamat
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

20892
6051
214
473
321
50230

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:
Részidős létszám:
Határidő:
Felelős:

10 fő
2,5 fő

2011. február 15.
Mészáros László polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
1/2011. (II.08.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencefalu Település Önkormányzat Képviselő-testülete az
„Együtt egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint
önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét 50.230 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak
szerint:
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami
28.986
normatíva Li.-önk.)
Átvett pénzeszköz Kistérségtől
9.037
Intézményi saját bevétel
12.207
Előző évi pénzmaradvány
0
Bevételek összesen
50.230

Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás
Munkaadókat terelő járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
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ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
16879
240
4355
805
20892
6051

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

214
473
321
50230

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:
Részidős létszám:
Határidő:
Felelős:

10 fő
2,5 fő

2011. február 15.
Kigyós Ferenc polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
1/2011. (II.08.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt
egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan
működő intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 50.230 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami
28.986
normatíva Li.-önk.)
Átvett pénzeszköz Kistérségtől
9.037
Intézményi saját bevétel
12.207
Előző évi pénzmaradvány
0
Bevételek összesen
50.230

Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás
Munkaadókat terelő járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Előző évi igénybevételi kamat
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:
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ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
16879
240
4355
805
20892
6051
214
473
321
50230

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:
Részidős létszám:
Határidő:
Felelős:

10 fő
2,5 fő

2011. február 15.
Kovács Károly polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
18/2011. (II.08.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Balatonederics Település Önkormányzat Képviselő-testülete az
„Együtt egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint
önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét 50.230 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak
szerint:
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami
28.986
normatíva Li.-önk.)
Átvett pénzeszköz Kistérségtől
9.037
Intézményi saját bevétel
12.207
Előző évi pénzmaradvány
0
Bevételek összesen
50.230

Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás
Munkaadókat terelő járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Előző évi igénybevételi kamat
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
16879
240
4355
805
20892
6051
214
473
321
50230

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
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Teljes munkaidős létszám:
Részidős létszám:
Határidő:
Felelős:

10 fő
2,5 fő

2011. február 15.
Tóth Péter polgármester
Nagyné Simon Margit körjegyző

Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
9/2011. (II.08.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Nemesvita Település Önkormányzat Képviselő-testülete az
„Együtt egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint
önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét 50.230 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak
szerint:
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami
28.986
normatíva Li.-önk.)
Átvett pénzeszköz Kistérségtől
9.037
Intézményi saját bevétel
12.207
Előző évi pénzmaradvány
0
Bevételek összesen
50.230

Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás
Munkaadókat terelő járulékok

ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
16879
240
4355

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Előző évi igénybevételi kamat
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

805
20892
6051
214
473
321
50230

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:
Részidős létszám:
Határidő:

2011. február 15.
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10 fő
2,5 fő

Felelős:

Eke Ferenc polgármester
Nagyné Simon Margit körjegyző

Szigliget Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
23/2011. (II.08.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Szigliget Település Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt
egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan
működő intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 50.230 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami
28.986
normatíva Li.-önk.)
Átvett pénzeszköz Kistérségtől
9.037
Intézményi saját bevétel
12.207
Előző évi pénzmaradvány
0
Bevételek összesen
50.230

Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás
Munkaadókat terelő járulékok

ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
16879
240
4355

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Előző évi igénybevételi kamat
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

805
20892
6051
214
473
321
50230

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:
Részidős létszám:
Határidő:
Felelős:

10 fő
2,5 fő

2011. február 15.
Balassa Balázs polgármester
Lutár Mária körjegyző

Hegymagas Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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6/2011. (II.08.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Hegymagas Település Önkormányzat Képviselő-testülete az
„Együtt egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint
önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét 50.230 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak
szerint:
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési (állami
28.986
normatíva Li.-önk.)
Átvett pénzeszköz Kistérségtől
9.037
Intézményi saját bevétel
12.207
Előző évi pénzmaradvány
0
Bevételek összesen
50.230

Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Átadott pénzeszköz L.falu támogatás
Munkaadókat terelő járulékok

ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
16879
240
4355

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Előző évi igénybevételi kamat
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

805
20892
6051
214
473
321
50230

Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:
Teljes munkaidős létszám:
Részidős létszám:
Határidő:
Felelős:

10 fő
10 fő
2,5 fő

2011. február 15.
Sallee Barbara polgármester
Lutár Mária körjegyző

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Több napirendi pont nem lévén a 8-as együttes
nyilvános ülést 18 órakor bezárta.
Kmf.
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Tóth Csaba
polgármester
Lesenceistvánd

Kovács Károly
polgármester
Uzsa

Mészáros László
polgármester
Lesencetomaj

Tóth Péter
polgármester
Balatonederics

Kígyós Ferenc
polgármester
Lesencefalu

Eke Ferenc
polgármester
Nemesvita

Balassa Balázs
polgármester
Szigliget

Sallee Barbara
polgármester
Hegymagas

Nagyné Simon Margit
körjegyző

Lutár Mária
körjegyző

Németh Vincéné
Völgyi Antalné
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Nyirő Katalin
Kulcsár Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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