
Ügyiratszám: 47-1/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Uzsa  Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-
testülete,  Lesencefalu Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Balatonederics 
Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Nemesvita Község  Önkormányzat 
Képviselő-testülete,  Szigliget Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és 
Hegymagas Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012.  április  17-én  (kedd) 
18.30 órai kezdettel,  a lesenceistvándi Művelődési Házban megtartott  8-as együttes 
nyilvános üléséről

Jelen voltak:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester,
Varjúné Fodor Edit, Orbán Kálmán és Dr. Benedek Ádám képviselő

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kovács Károly polgármester
Perger István alpolgármester
Madárné Németh Mária és Sári Lajos képviselők

Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kígyós Ferenc polgármester,
Kulcsár Gábor, Gelencsér Ferencné és Nyirő Katalin képviselők

Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

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

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Sallee Barbara polgármester
Kozma-Bognár László alpolgármester
Gyurka Miklósné képviselő

Tanácskozási joggal:

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

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

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

Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Elnézést kért a késésért.

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

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sáfár Béla képviselőt kijelölte. 

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  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 Gelencsér Ferencné képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek kijelölni.

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kulcsár Gábor képviselőt kijelölte. 
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Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gelencsér Ferencné képviselőt kijelölte. 

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Elmondta,  hogy  a  jelen  lévő  nyolc  település 
képviseletében az elmúlt hétvégén a veszprémi utazás kiállításon vettek részt. A polgármesterek közül 
többen képviselték a településeket, többek között Eke Ferenc, Kovács Károly, Tóth Péter, Mészáros  
László polgármesterek és jómaga. Eke Ferenc, aki a legrégebben polgármester a nyolc polgármester  
közül, átvehetett egy oklevelet, hiszen 15 éve minden kiállításon képviseltette magát a Lesencéktől a  
Balatonig Kistérség. 
A meghívóban  szereplő  napirendi  ponthoz  nem kívánt  kiegészítést  tenni.  Elfogadásra  javasolta  a 
napirendi pontot azzal a kiegészítéssel, hogy Mészáros László Lesencetomaj polgármestere, mint  a 
Leader Egyesület elnöke az ülés végén szólni kíván pár szót.

Lesenceistvánd Képviselő-testülete 5 igen szavazattal  – egyhangúlag -,  Uzsa Képviselő-testülete 4  
igen szavazattal – egyhangúlag -, Lesencetomaj Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúlag  
-,  Lesencefalu  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Balatonederics  Képviselő-
testülete  6  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Nemesvita  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  
egyhangúlag  -,  Szigliget  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  -,  Hegymagas  
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi napirendet:

N A P I R E N D :

1.  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2011.  IV.  negyedévi 
költségvetésének előirányzat módosítása
2.  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2011.  évi  költségvetésének 
teljesítéséről tájékoztató
3.  Tájékoztató  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2011.  évi 
tevékenységéről
4.  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítása
5.  „Lesencéktől  a  Balatonig”  önkormányzati  intézményi  társulás  Szakmai  programjának 
módosítása

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.  IV.  negyedévi 
költségvetésének előirányzat módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere:  Elmondta,  hogy  az  írásos  előterjesztést  mindenki 
megkapta. Vitára bocsátotta a napirendi pontot.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
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32/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Együtt  Egymásért  Gyermekjóléti  Szolgálat”  2011.  évi 
költségvetésének  módosított  bevételi  és  kiadási  főösszegét 
55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Normatív támogatás 28.986 27.436
Normatív támogatás kistérség 9.037 8.713
Intézményi saját bevétel 12.207 13.137
Hadigondozotti támogatás 245
2010.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétel

3.232

Bérkompenzáció 141
Pénzmaradvány  befizetése 
önkormányzatoktól

2.262

Munkaügy támogatás 233
Pályázati támogatás 50
Összesen 50.230 55.449

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 0 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16.879 17.236

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 4.355 4.452

Készletbeszerzések 805 853
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.892 19.783

Különféle  dologi  kiadások  (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció)

6.051 5.757

Egyéb  folyó  kiadások:  adók,  díjak 
stb.

214 216

Átadott pénzeszk. L.falu 240 240
Költségvetési általános tartalék 321 0
Költségvetési  céltartalék  (2010.évi 
pénzmaradv.)

5.494

Előző évi normatív kamat 473 e Ft, 
kistérség 768 e Ft (pm. terhelő)

473 1.241

Kiadások összesen: 50.230 55.449

Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
   módosított előirányzat:          13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester

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

24/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Együtt  Egymásért  Gyermekjóléti  Szolgálat”  2011.  évi 
költségvetésének  módosított  bevételi  és  kiadási  főösszegét 
55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Normatív támogatás 28.986 27.436
Normatív támogatás kistérség 9.037 8.713
Intézményi saját bevétel 12.207 13.137
Hadigondozotti támogatás 245
2010.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétel

3.232

Bérkompenzáció 141
Pénzmaradvány  befizetése 
önkormányzatoktól

2.262

Munkaügy támogatás 233
Pályázati támogatás 50
Összesen 50.230 55.449

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 0 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16.879 17.236

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 4.355 4.452

Készletbeszerzések 805 853
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.892 19.783

Különféle  dologi  kiadások  (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció)

6.051 5.757

Egyéb  folyó  kiadások:  adók,  díjak 
stb.

214 216

Átadott pénzeszk. L.falu 240 240
Költségvetési általános tartalék 321 0
Költségvetési  céltartalék  (2010.évi 
pénzmaradv.)

5.494

Előző évi normatív kamat 473 e Ft, 
kistérség 768 e Ft (pm. terhelő)

473 1.241

Kiadások összesen: 50.230 55.449

Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
   módosított előirányzat:          13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester

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

14/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Együtt  Egymásért  Gyermekjóléti  Szolgálat”  2011.  évi 
költségvetésének  módosított  bevételi  és  kiadási  főösszegét 
55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Normatív támogatás 28.986 27.436
Normatív támogatás kistérség 9.037 8.713
Intézményi saját bevétel 12.207 13.137
Hadigondozotti támogatás 245
2010.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétel

3.232

Bérkompenzáció 141
Pénzmaradvány  befizetése 
önkormányzatoktól

2.262

Munkaügy támogatás 233
Pályázati támogatás 50
Összesen 50.230 55.449

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 0 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16.879 17.236

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 4.355 4.452

Készletbeszerzések 805 853
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.892 19.783

Különféle  dologi  kiadások  (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció)

6.051 5.757

Egyéb  folyó  kiadások:  adók,  díjak 
stb.

214 216

Átadott pénzeszk. L.falu 240 240
Költségvetési általános tartalék 321 0
Költségvetési  céltartalék  (2010.évi 
pénzmaradv.)

5.494

Előző évi normatív kamat 473 e Ft, 
kistérség 768 e Ft (pm. terhelő)

473 1.241

Kiadások összesen: 50.230 55.449

Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
   módosított előirányzat:          13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester

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

52/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Együtt 
Egymásért  Gyermekjóléti  Szolgálat”  2011.  évi 
költségvetésének  módosított  bevételi  és  kiadási  főösszegét 
55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Normatív támogatás 28.986 27.436
Normatív támogatás kistérség 9.037 8.713
Intézményi saját bevétel 12.207 13.137
Hadigondozotti támogatás 245
2010.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétel

3.232

Bérkompenzáció 141
Pénzmaradvány  befizetése 
önkormányzatoktól

2.262

Munkaügy támogatás 233
Pályázati támogatás 50
Összesen 50.230 55.449

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 0 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16.879 17.236

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 4.355 4.452

Készletbeszerzések 805 853
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.892 19.783

Különféle  dologi  kiadások  (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció)

6.051 5.757

Egyéb  folyó  kiadások:  adók,  díjak 
stb.

214 216

Átadott pénzeszk. L.falu 240 240
Költségvetési általános tartalék 321 0
Költségvetési  céltartalék  (2010.évi 
pénzmaradv.)

5.494

Előző évi normatív kamat 473 e Ft, 
kistérség 768 e Ft (pm. terhelő)

473 1.241

Kiadások összesen: 50.230 55.449

Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
   módosított előirányzat:          13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester

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

42/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Balatonederics Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az 
Együtt  Egymásért  Gyermekjóléti  Szolgálat”  2011.  évi 
költségvetésének  módosított  bevételi  és  kiadási  főösszegét 
55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Normatív támogatás 28.986 27.436
Normatív támogatás kistérség 9.037 8.713
Intézményi saját bevétel 12.207 13.137
Hadigondozotti támogatás 245
2010.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétel

3.232

Bérkompenzáció 141
Pénzmaradvány  befizetése 
önkormányzatoktól

2.262

Munkaügy támogatás 233
Pályázati támogatás 50
Összesen 50.230 55.449

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 0 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16.879 17.236

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 4.355 4.452

Készletbeszerzések 805 853
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.892 19.783

Különféle  dologi  kiadások  (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció)

6.051 5.757

Egyéb  folyó  kiadások:  adók,  díjak 
stb.

214 216

Átadott pénzeszk. L.falu 240 240
Költségvetési általános tartalék 321 0
Költségvetési  céltartalék  (2010.évi 
pénzmaradv.)

5.494

Előző évi normatív kamat 473 e Ft, 
kistérség 768 e Ft (pm. terhelő)

473 1.241

Kiadások összesen: 50.230 55.449

Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
   módosított előirányzat:          13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester

körjegyző
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Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

30/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Nemesvita  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Együtt  Egymásért  Gyermekjóléti  Szolgálat”  2011.  évi 
költségvetésének  módosított  bevételi  és  kiadási  főösszegét 
55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Normatív támogatás 28.986 27.436
Normatív támogatás kistérség 9.037 8.713
Intézményi saját bevétel 12.207 13.137
Hadigondozotti támogatás 245
2010.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétel

3.232

Bérkompenzáció 141
Pénzmaradvány  befizetése 
önkormányzatoktól

2.262

Munkaügy támogatás 233
Pályázati támogatás 50
Összesen 50.230 55.449

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 0 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16.879 17.236

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 4.355 4.452

Készletbeszerzések 805 853
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.892 19.783

Különféle  dologi  kiadások  (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció)

6.051 5.757

Egyéb  folyó  kiadások:  adók,  díjak 
stb.

214 216

Átadott pénzeszk. L.falu 240 240
Költségvetési általános tartalék 321 0
Költségvetési  céltartalék  (2010.évi 
pénzmaradv.)

5.494

Előző évi normatív kamat 473 e Ft, 
kistérség 768 e Ft (pm. terhelő)

473 1.241

Kiadások összesen: 50.230 55.449

Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
   módosított előirányzat:          13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester

körjegyző
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Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 

38/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt 
Egymásért  Gyermekjóléti  Szolgálat”  2011.  évi 
költségvetésének  módosított  bevételi  és  kiadási  főösszegét 
55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Normatív támogatás 28.986 27.436
Normatív támogatás kistérség 9.037 8.713
Intézményi saját bevétel 12.207 13.137
Hadigondozotti támogatás 245
2010.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétel

3.232

Bérkompenzáció 141
Pénzmaradvány  befizetése 
önkormányzatoktól

2.262

Munkaügy támogatás 233
Pályázati támogatás 50
Összesen 50.230 55.449

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 0 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16.879 17.236

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 4.355 4.452

Készletbeszerzések 805 853
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.892 19.783

Különféle  dologi  kiadások  (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció)

6.051 5.757

Egyéb  folyó  kiadások:  adók,  díjak 
stb.

214 216

Átadott pénzeszk. L.falu 240 240
Költségvetési általános tartalék 321 0
Költségvetési  céltartalék  (2010.évi 
pénzmaradv.)

5.494

Előző évi normatív kamat 473 e Ft, 
kistérség 768 e Ft (pm. terhelő)

473 1.241

Kiadások összesen: 50.230 55.449

Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
   módosított előirányzat:          13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester

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

21/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Hegymagas  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Együtt  Egymásért  Gyermekjóléti  Szolgálat”  2011.  évi 
költségvetésének  módosított  bevételi  és  kiadási  főösszegét 
55.449.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Normatív támogatás 28.986 27.436
Normatív támogatás kistérség 9.037 8.713
Intézményi saját bevétel 12.207 13.137
Hadigondozotti támogatás 245
2010.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétel

3.232

Bérkompenzáció 141
Pénzmaradvány  befizetése 
önkormányzatoktól

2.262

Munkaügy támogatás 233
Pályázati támogatás 50
Összesen 50.230 55.449

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti ei. mód.ei
Felhalmozási kiadás 0 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16.879 17.236

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 4.355 4.452

Készletbeszerzések 805 853
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

20.892 19.783

Különféle  dologi  kiadások  (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció)

6.051 5.757

Egyéb  folyó  kiadások:  adók,  díjak 
stb.

214 216

Átadott pénzeszk. L.falu 240 240
Költségvetési általános tartalék 321 0
Költségvetési  céltartalék  (2010.évi 
pénzmaradv.)

5.494

Előző évi normatív kamat 473 e Ft, 
kistérség 768 e Ft (pm. terhelő)

473 1.241

Kiadások összesen: 50.230 55.449

Létszám: eredeti előirányzat: 12.25 fő
   módosított előirányzat:          13 fő

Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester

körjegyző
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2.  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2011.  évi  költségvetésének 
teljesítéséről tájékoztató
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy egy dolgot szeretne kiemelni az írásos 
előterjesztésből: „Megállapítható, hogy a végleges elszámolás összességében negatív lesz, a működés  
alatt  először. A negatív eredményt előidézte, hogy a Tapolca-i kistérség a 2011.  évi Költségvetési  
törvény  8.  melléklete  alapján  a  finanszírozást  csak  65,1  %-ban teljesítette.  Az  önkormányzatokat  
terhelő befizetés, illetve visszafizetés községenkénti meghatározása az előterjesztés részét képezi.” Az 
intézményvezetővel beszélt erről a kérdésről, hogy mik lehetnek annak az okai, hogy most nullával zár 
az intézmény. Felkérte Dr. Dékány Györgyné intézményvezetőt, hogy pár gondolatban tájékoztassa a  
képviselőket ezzel kapcsolatban.

Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy egyre inkább 
az a  tendencia  látszik,  hogy a  mérleg  a  kiadási  oldalra  billen.  A bevételek nem nőnek.  Nőnek a  
rezsiköltségek, a normatív támogatás viszont az előző évhez képest nem emelkedett. Tájékoztatta a 
képviselőket,  hogy tavaly a Lesencetomaj,  Szent  István park 1.  szám alatti  kis  irodának nem volt 
magas a rezsiköltsége és vissza tudták szorítani a kiadásokat. Évekkel ezelőtt egy gondozóra akár 16-
17 fő gondozott is jutott és ezzel párhuzamosan érkezett a normatív támogatás. 2011-ben a működési 
engedély  módosításával  82  főben  határozták  meg  az  irányszámot.  A  létszámkorlát  bevezetésével 
tulajdonképpen  a  normatív  támogatás  csökkent.  A  középfokú  végzettségűeknek  járó  garantált  
bérminimum,  ami  a  szakképesítés  teljesítésével  évente  emelkedik,  a  kiadásokat  emeli.  Ha  valaki  
tanulni akar – márpedig a szakképzettséget meg kell szerezni, mert képesítési előírások vannak -, a  
tanulásban, mint munkáltató nem akadályozhat senkit, főleg, ha valaki saját költségen szeretne tanulni. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere:  Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Rövid időn belül 
dönteni kell annak vonatkozásában, hogy vagy bevételt növelnek, vagy megpróbálják az intézmény 
költségeit lefaragni. Elő kell készíteni a gondozási térítési díjat. Figyelembe kell venni azt is, hogy 
ezzel csökkenhet a gondozottak száma, ami maga után vonja azt is, hogy nem kell annyi gondozó.  
Komoly adminisztrációs terhet is róttak most az intézményre, ami a munkát még inkább nehezíti. A 
zárszámadásból kitűnik, hogy marad némi pénzmaradvány. Elkerülhetetlen, hogy ha a konyhák emelik 
az étkezési térítési díjakat, akkor a személyi térítési díjakat is felül kell vizsgálni. Szigligeten pl. 20 Ft-
tal fog növekedni az ebéd beszerzésének díja. Ez kb. 170.000 Ft többletterhet jelent, aminek nem lesz  
meg a bevételi oldala. Vitára bocsátotta a napirendet.

Balassa  Balázs  Szigliget  polgármestere:  Elmondta,  hogy évek  óta  beszélnek  már  arról,  hogy a 
végtelenségig nem lehet működtetni ezt az intézményt úgy, hogy ne kelljen hozzátenni. Rövid időn 
belül  eljutnak oda,  hogy az önkormányzatoknak hozzá kell  járulni a fenntartáshoz. Javaslata, ha a 
2010-es év pénzmaradványa nulla lesz és rendeződnek a tartozások, akkor döntsenek úgy a fenntartó 
önkormányzatok,  hogy  az  intézményből  pénzt  többet  nem  vesznek  ki.  Legtöbb  pénzmaradványa 
Uzsának van, így őt érinti ez legjobban. Később arról kell majd beszélni, hogy akinek negatívuma van,  
az berakja-e a hiányzó összeget vagy ne. 

Eke Ferenc Nemesvita polgármester: Úgy tudja, hogy Nemesvitának van a legtöbb maradványa.

Balassa Balázs Szigliget polgármestere: Elnézést kér, elnézte.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az előterjesztés táblázatából kitűnik, 
hogy a 2011. évi pénzmaradvány 643.000 Ft.  Ebből még le kell  vonni 55.000 Ft-ot és így marad  
588.000 Ft. Ő is azt szeretné, ha ezt a pénzt már nem osztanák el. Van olyan település, ahol nem 
szakképzett dolgozó látja el a munkát, így ő csak minimálbért keres, nem garantált bérminimumot.  
Ebből is származhat egy településnek plusza. 
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
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Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

33/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermekjóléti  és  családsegítő  szolgálat  2011.  évi 
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek  ezer forintban

Megnevezés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat

Intézményfinanszírozás 
működési  (normatív  tám.  3 
mell.)

28986 27436 27436

Átvett  pénzeszköz 
Kistérségtől

9037 8713 5672

Intézményi saját bevétel 12207 13432 16142
Egyéb bevétel (bérkompenz.) 233 233
Hadigondozott  alapítvány 
bev.

0 141 123

Előző  évi 
pénzm.3232+1900+362

5494 5494

Összesen
50230 55449 55100

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 177 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16879 17236 16945

Átadott pénzeszköz 240 240 204
Munkaadókat terelő járulékok 4355 4452 4060

Készletbeszerzések 805 853 756
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

20892 19783 21506

Különféle  dologi 
kiadások(áfa,  belföldi 
kiküldetés,reprezentáció)

6051 5757 5750

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

214 216 224

Költségvetési  tartalék 
általános

321 0 0

Költségvetési céltartalék 2010 
évi pm. visszafizetés I. rész

0 5494 5494

Előző évi normatíva és kamat 
v.fizetés

473 1241 1241

Kiadások összesen: 50230 55449 56357
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A képviselő-testület az intézmény pénzmaradványát – 1.257.- 
e Ft-ban állapítja meg.

1.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  befizeti  az 
Önkormányzatot  terhelő  1.900.-  e  Ft  összeget  a  2010.  évi 
pénzmaradvány  tartozásából  és  így  a  2011.  évi 
pénzmaradvány 643.- e Ft-ra módosul.

2.  A  pénzmaradvány  összege  tovább  csökken  a  2011.  évi 
normatív elszámolás alapján 55.- e Ft összegben. 
A  befizetés  a  beszámoló  benyújtásával  egy  időben  kerül 
befizetésre. 
A tényleges 2011. évi pénzmaradvány 588.- e Ft-ra módosul.

Határidő. 2012. április 30.
Felelős:         polgármester

körjegyző

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

25/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermekjóléti  és  családsegítő  szolgálat  2011.  évi 
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek  ezer forintban

Megnevezés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat

Intézményfinanszírozás 
működési  (normatív  tám.  3 
mell.)

28986 27436 27436

Átvett  pénzeszköz 
Kistérségtől

9037 8713 5672

Intézményi saját bevétel 12207 13432 16142
Egyéb bevétel (bérkompenz.) 233 233
Hadigondozott  alapítvány 
bev.

0 141 123

Előző  évi 
pénzm.3232+1900+362

5494 5494

Összesen
50230 55449 55100

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 177 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16879 17236 16945

Átadott pénzeszköz 240 240 204
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Munkaadókat terelő járulékok 4355 4452 4060

Készletbeszerzések 805 853 756
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

20892 19783 21506

Különféle  dologi 
kiadások(áfa,  belföldi 
kiküldetés,reprezentáció)

6051 5757 5750

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

214 216 224

Költségvetési  tartalék 
általános

321 0 0

Költségvetési céltartalék 2010 
évi pm. visszafizetés I. rész

0 5494 5494

Előző évi normatíva és kamat 
v.fizetés

473 1241 1241

Kiadások összesen: 50230 55449 56357

A képviselő-testület az intézmény pénzmaradványát – 1.257.- 
e Ft-ban állapítja meg.

1.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  befizeti  az 
Önkormányzatot  terhelő  1.900.-  e  Ft  összeget  a  2010.  évi 
pénzmaradvány  tartozásából  és  így  a  2011.  évi 
pénzmaradvány 643.- e Ft-ra módosul.

2.  A  pénzmaradvány  összege  tovább  csökken  a  2011.  évi 
normatív elszámolás alapján 55.- e Ft összegben. 
A  befizetés  a  beszámoló  benyújtásával  egy  időben  kerül 
befizetésre. 
A tényleges 2011. évi pénzmaradvány 588.- e Ft-ra módosul.

Határidő. 2012. április 30.
Felelős:         polgármester

körjegyző

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

15/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermekjóléti  és  családsegítő  szolgálat  2011.  évi 
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek  ezer forintban

Megnevezés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat

Intézményfinanszírozás 
működési  (normatív  tám.  3 
mell.)

28986 27436 27436
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Átvett  pénzeszköz 
Kistérségtől

9037 8713 5672

Intézményi saját bevétel 12207 13432 16142
Egyéb bevétel (bérkompenz.) 233 233
Hadigondozott  alapítvány 
bev.

0 141 123

Előző  évi 
pénzm.3232+1900+362

5494 5494

Összesen
50230 55449 55100

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 177 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16879 17236 16945

Átadott pénzeszköz 240 240 204
Munkaadókat terelő járulékok 4355 4452 4060

Készletbeszerzések 805 853 756
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

20892 19783 21506

Különféle  dologi 
kiadások(áfa,  belföldi 
kiküldetés,reprezentáció)

6051 5757 5750

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

214 216 224

Költségvetési  tartalék 
általános

321 0 0

Költségvetési céltartalék 2010 
évi pm. visszafizetés I. rész

0 5494 5494

Előző évi normatíva és kamat 
v.fizetés

473 1241 1241

Kiadások összesen: 50230 55449 56357

A képviselő-testület az intézmény pénzmaradványát – 1.257.- 
e Ft-ban állapítja meg.

1.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  befizeti  az 
Önkormányzatot  terhelő  1.900.-  e  Ft  összeget  a  2010.  évi 
pénzmaradvány  tartozásából  és  így  a  2011.  évi 
pénzmaradvány 643.- e Ft-ra módosul.

2.  A  pénzmaradvány  összege  tovább  csökken  a  2011.  évi 
normatív elszámolás alapján 55.- e Ft összegben. 
A  befizetés  a  beszámoló  benyújtásával  egy  időben  kerül 
befizetésre. 
A tényleges 2011. évi pénzmaradvány 588.- e Ft-ra módosul.

Határidő. 2012. április 30.
Felelős:         polgármester

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

53/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermekjóléti  és  családsegítő  szolgálat  2011.  évi 
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek  ezer forintban

Megnevezés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat

Intézményfinanszírozás 
működési  (normatív  tám.  3 
mell.)

28986 27436 27436

Átvett  pénzeszköz 
Kistérségtől

9037 8713 5672

Intézményi saját bevétel 12207 13432 16142
Egyéb bevétel (bérkompenz.) 233 233
Hadigondozott  alapítvány 
bev.

0 141 123

Előző  évi 
pénzm.3232+1900+362

5494 5494

Összesen
50230 55449 55100

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 177 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16879 17236 16945

Átadott pénzeszköz 240 240 204
Munkaadókat terelő járulékok 4355 4452 4060

Készletbeszerzések 805 853 756
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

20892 19783 21506

Különféle  dologi 
kiadások(áfa,  belföldi 
kiküldetés,reprezentáció)

6051 5757 5750

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

214 216 224

Költségvetési  tartalék 
általános

321 0 0

Költségvetési céltartalék 2010 
évi pm. visszafizetés I. rész

0 5494 5494

Előző évi normatíva és kamat 
v.fizetés

473 1241 1241

Kiadások összesen: 50230 55449 56357
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A képviselő-testület az intézmény pénzmaradványát – 1.257.- 
e Ft-ban állapítja meg.

1.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  befizeti  az 
Önkormányzatot  terhelő  1.900.-  e  Ft  összeget  a  2010.  évi 
pénzmaradvány  tartozásából  és  így  a  2011.  évi 
pénzmaradvány 643.- e Ft-ra módosul.

2.  A  pénzmaradvány  összege  tovább  csökken  a  2011.  évi 
normatív elszámolás alapján 55.- e Ft összegben. 
A  befizetés  a  beszámoló  benyújtásával  egy  időben  kerül 
befizetésre. 
A tényleges 2011. évi pénzmaradvány 588.- e Ft-ra módosul.

Határidő. 2012. április 30.
Felelős:         polgármester

körjegyző

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

43/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Balatonederics  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermekjóléti  és  családsegítő  szolgálat  2011.  évi 
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek   ezer forintban

Megnevezés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat

Intézményfinanszírozás 
működési  (normatív  tám.  3 
mell.)

28986 27436 27436

Átvett  pénzeszköz 
Kistérségtől

9037 8713 5672

Intézményi saját bevétel 12207 13432 16142
Egyéb bevétel (bérkompenz.) 233 233
Hadigondozott  alapítvány 
bev.

0 141 123

Előző  évi 
pénzm.3232+1900+362

5494 5494

Összesen
50230 55449 55100

Kiadások  ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 177 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16879 17236 16945

Átadott pénzeszköz 240 240 204
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Munkaadókat terelő járulékok 4355 4452 4060

Készletbeszerzések 805 853 756
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

20892 19783 21506

Különféle  dologi 
kiadások(áfa,  belföldi 
kiküldetés,reprezentáció)

6051 5757 5750

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

214 216 224

Költségvetési  tartalék 
általános

321 0 0

Költségvetési céltartalék 2010 
évi pm. visszafizetés I. rész

0 5494 5494

Előző évi normatíva és kamat 
v.fizetés

473 1241 1241

Kiadások összesen: 50230 55449 56357

A képviselő-testület az intézmény 2011. évi bevételeinek és 
kiadásainak különbözetét 1.257.- e Ft-ban állapítja meg.
Pénzmaradványt növelő követelések: 
Lesencetomaj Község Önkormányzata 1.900.- e Ft 
Pénzmaradványt csökkentő tartozások: 
2011. évi normatív elszámolás alapján 55.- e Ft 
A  Képviselő-testület  az  intézmény  jóváhagyott  2011.  évi 
pénzmaradványát 588.- e Ft-ban állapítja meg.

 Határidő. 2012. április 30.
Felelős:         polgármester

körjegyző

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

31/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Nemesvita  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermekjóléti  és  családsegítő  szolgálat  2011.  évi 
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek  ezer forintban

Megnevezés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat

Intézményfinanszírozás 
működési  (normatív  tám.  3 
mell.)

28986 27436 27436

Átvett  pénzeszköz 
Kistérségtől

9037 8713 5672

Intézményi saját bevétel 12207 13432 16142
Egyéb bevétel (bérkompenz.) 233 233
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Hadigondozott  alapítvány 
bev.

0 141 123

Előző  évi 
pénzm.3232+1900+362

5494 5494

Összesen
50230 55449 55100

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 177 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16879 17236 16945

Átadott pénzeszköz 240 240 204
Munkaadókat terelő járulékok 4355 4452 4060

Készletbeszerzések 805 853 756
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

20892 19783 21506

Különféle  dologi 
kiadások(áfa,  belföldi 
kiküldetés,reprezentáció)

6051 5757 5750

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

214 216 224

Költségvetési  tartalék 
általános

321 0 0

Költségvetési céltartalék 2010 
évi pm. visszafizetés I. rész

0 5494 5494

Előző évi normatíva és kamat 
v.fizetés

473 1241 1241

Kiadások összesen: 50230 55449 56357

A képviselő-testület az intézmény 2011. évi bevételeinek és 
kiadásainak különbözetét 1.257.- e Ft-ban állapítja meg.
Pénzmaradványt növelő követelések: 
Lesencetomaj Község Önkormányzata 1.900.- e Ft 
Pénzmaradványt csökkentő tartozások: 
2011. évi normatív elszámolás alapján 55.- e Ft 
A  Képviselő-testület  az  intézmény  jóváhagyott  2011.  évi 
pénzmaradványát 588.- e Ft-ban állapítja meg.

Határidő. 2012. április 30.
Felelős:         polgármester

körjegyző

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül meghozta a következő határozatot: 
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39/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Szigliget  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermekjóléti  és  családsegítő  szolgálat  2011.  évi 
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek  ezer forintban

Megnevezés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat

Intézményfinanszírozás 
működési  (normatív  tám.  3 
mell.)

28986 27436 27436

Átvett  pénzeszköz 
Kistérségtől

9037 8713 5672

Intézményi saját bevétel 12207 13432 16142
Egyéb bevétel (bérkompenz.) 233 233
Hadigondozott  alapítvány 
bev.

0 141 123

Előző  évi 
pénzm.3232+1900+362

5494 5494

Összesen
50230 55449 55100

Kiadások  ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 177 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16879 17236 16945

Átadott pénzeszköz 240 240 204
Munkaadókat terelő járulékok 4355 4452 4060

Készletbeszerzések 805 853 756
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

20892 19783 21506

Különféle  dologi 
kiadások(áfa,  belföldi 
kiküldetés,reprezentáció)

6051 5757 5750

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

214 216 224

Költségvetési  tartalék 
általános

321 0 0

Költségvetési céltartalék 2010 
évi pm. visszafizetés I. rész

0 5494 5494

Előző évi normatíva és kamat 
v.fizetés

473 1241 1241

Kiadások összesen: 50230 55449 56357

A képviselő-testület az intézmény pénzmaradványát – 1.257.- 
e Ft-ban állapítja meg.
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1.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  befizeti  az 
Önkormányzatot  terhelő  1.900.-  e  Ft  összeget  a  2010.  évi 
pénzmaradvány  tartozásából  és  így  a  2011.  évi 
pénzmaradvány 643.- e Ft-ra módosul.

2.  A  pénzmaradvány  összege  tovább  csökken  a  2011.  évi 
normatív elszámolás alapján 55.- e Ft összegben. 
A  befizetés  a  beszámoló  benyújtásával  egy  időben  kerül 
befizetésre. 
A tényleges 2011. évi pénzmaradvány 588.- e Ft-ra módosul.

Határidő. 2012. április 30.
Felelős:         polgármester

körjegyző

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

22/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Hegymagas  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
gyermekjóléti  és  családsegítő  szolgálat  2011.  évi 
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek  ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés

Előirányzat
Intézményfinanszírozás 
működési  (normatív  tám.  3 
mell.)

28986 27436 27436

Átvett  pénzeszköz 
Kistérségtől

9037 8713 5672

Intézményi saját bevétel 12207 13432 16142
Egyéb bevétel (bérkompenz.) 233 233
Hadigondozott  alapítvány 
bev.

0 141 123

Előző  évi 
pénzm.3232+1900+362

5494 5494

Összesen
50230 55449 55100

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti módosított teljesítés 

Előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 177 177
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

16879 17236 16945

Átadott pénzeszköz 240 240 204
Munkaadókat terelő járulékok 4355 4452 4060

Készletbeszerzések 805 853 756
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Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

20892 19783 21506

Különféle  dologi 
kiadások(áfa,  belföldi 
kiküldetés,reprezentáció)

6051 5757 5750

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

214 216 224

Költségvetési  tartalék 
általános

321 0 0

Költségvetési céltartalék 2010 
évi pm. visszafizetés I. rész

0 5494 5494

Előző évi normatíva és kamat 
v.fizetés

473 1241 1241

Kiadások összesen: 50230 55449 56357

A képviselő-testület az intézmény pénzmaradványát – 1.257.- 
e Ft-ban állapítja meg.

1.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  befizeti  az 
Önkormányzatot  terhelő  1.900.-  e  Ft  összeget  a  2010.  évi 
pénzmaradvány  tartozásából  és  így  a  2011.  évi 
pénzmaradvány 643.- e Ft-ra módosul.

2.  A  pénzmaradvány  összege  tovább  csökken  a  2011.  évi 
normatív elszámolás alapján 55.- e Ft összegben. 
A  befizetés  a  beszámoló  benyújtásával  egy  időben  kerül 
befizetésre. 
A tényleges 2011. évi pénzmaradvány 588.- e Ft-ra módosul.

Határidő. 2012. április 30.
Felelős:         polgármester

körjegyző

3.  Tájékoztató  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2011.  évi 
tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Jó 
képet alkot az intézmény munkájáról. 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

34/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
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2011.  évi  tevékenységéről  szóló  Szakmai  beszámolót 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

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

26/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
2011.  évi  tevékenységéről  szóló  Szakmai  beszámolót 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

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

16/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
2011.  évi  tevékenységéről  szóló  Szakmai  beszámolót 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

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

54/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Együtt 
Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2011.  évi 
tevékenységéről szóló Szakmai beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

Balatonederics  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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44/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Balatonederics Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az 
„Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
2011.  évi  tevékenységéről  szóló  Szakmai  beszámolót 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

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

32/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Nemesvita  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
2011.  évi  tevékenységéről  szóló  Szakmai  beszámolót 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

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

40/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Szigliget  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
2011.  évi  tevékenységéről  szóló  Szakmai  beszámolót 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

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

23/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Hegymagas  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
2011.  évi  tevékenységéről  szóló  Szakmai  beszámolót 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
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4.    „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Szervezeti  és  Működési   
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  Lesenceistvánd  polgármestere: Átadta  a  szót  Dr.  Dékány  Györgyné 
intézményvezetőnek.

Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta,  hogy azért  szükséges az SzMSz módosítása, 
mert az intézmény az idei évtől önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkezik. Márciustól 
bevezetésre  került  a  Központi  Elektronikus  Nyilvántartási  Rendszerrel  történő  adatszolgáltatás  a 
Tevadmin.  Ez  azt  jelenti,  hogy napi  szintű  adatszolgáltatási  kötelezettsége  van  az  intézménynek.  
Egyelőre nagyon bonyolult a rendszer. Kb. 400 ember napi szintű kezelését jelenti ez. Először nehéz 
volt összekoordinálni a munkát. Dicséret illeti a házi gondozókat, az óvoda élelmezésvezetőjét és az  
iskolatitkárt,  hiszen interneten Excel  táblázatban naponta küldik az adatokat,  amit  másnap ők már 
tudnak rögzíteni. Hét helyről szerzik be az adatokat. Jelenleg nincs jogkövetkezménye annak, ha nem 
teljesítik az adatszolgáltatást, júniustól viszont lesz. 

Balassa  Balázs  Szigliget  polgármestere: Felháborítónak  tartja,  hogy  ilyeneket  követelnek  az 
intézményektől.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta,  hogy az adminisztrációs  költségek nőnek 
ezzel az adatszolgáltatással.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. 

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

35/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat  Képviselő-testü-
lete az  „Együtt  Egymásért” Szociális  és Gyermekjóléti 
Szolgálat Szervezeti és működési szabályzatának módo-
sítását az 1. melléket szerint elfogadja. 

2.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat  Képviselő-testü-
lete felkéri a polgármestert az „Együtt Egymásért” Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és működési 
szabályzatának – a társult Önkormányzatok egyetértését 
követően történő- aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

27/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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1.) Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módo-
sítását az 1. melléket szerint elfogadásra javasolja Lesen-
ceistvánd Község Önkormányzat képviselő-testületének.

2.) Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te felkéri a polgármestert az „Együtt Egymásért” Szociá-
lis  és Gyermekjóléti  Szolgálat  Szervezeti  és Működési 
Szabályzatának módosításának elfogadást követően tör-
ténő aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

17/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
az  1.  melléket  szerint  elfogadásra  javasolja  Lesenceist-
vánd Község Önkormányzat képviselő-testületének.

2.) Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert az  „Együtt Egymásért” Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat  Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának  módosításának  elfogadást  követően  történő 
aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

55/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 1. 
melléket  szerint  elfogadásra  javasolja  Lesenceistvánd 
Község Önkormányzat képviselő-testületének.

2.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert az  „Együtt Egymásért” Szociális és Gyer-
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mekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak módosításának elfogadást követően történő aláírásá-
ra. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

45/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módo-
sítását az 1. melléket szerint elfogadásra javasolja Lesen-
ceistvánd Község Önkormányzat képviselő-testületének.

2.) Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te felkéri a polgármestert az „Együtt Egymásért” Szociá-
lis  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosításának elfogadást követően törté-
nő aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

33/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 1. 
melléket  szerint  elfogadásra  javasolja  Lesenceistvánd 
Község Önkormányzat képviselő-testületének.

2.) Nemesvita  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert az  „Együtt Egymásért” Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat  Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának  módosításának  elfogadást  követően  történő 
aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

28



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

41/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Szigliget  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 1. 
melléket  szerint  elfogadásra  javasolja  Lesenceistvánd 
Község Önkormányzat képviselő-testületének.

2.) Szigliget Község Önkormányzat  Képviselő-testülete fel-
kéri a polgármestert az  „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  Szervezeti  és  Működési  Sza-
bályzatának  módosításának  elfogadást  követően  történő 
aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

24/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Hegymagas  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
az  1.  melléket  szerint  elfogadásra  javasolja  Lesenceist-
vánd Község Önkormányzat képviselő-testületének.

2.) Hegymagas  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert az  „Együtt Egymásért” Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat  Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának  módosításának  elfogadást  követően  történő 
aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

5.  „Lesencéktől  a  Balatonig”  önkormányzati  intézményi  társulás  Szakmai  programjának 
módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Átadta a szót az intézményvezetőnek.

Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy a létszámadatokat aktualizálták, illetve a 
szociális  étkeztetés  térítési  díj  beszedésével  kapcsolatban  megállapodásokat  kellett  kötni.  Meg 
szeretné  jegyezni,  hogy  egy  fő  dolgozó  fegyelmi  vétsége  miatt  elbocsátásra  került.  A  Szakmai  
programba  be  kellett  emelni  az  ellenőrzés  során  feltárt  hiányosságokat.  Ilyen  például,  hogy  a  
családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  térítésmentes  szolgáltatás.  Emellett  megváltozott  a  
Nevelési Tanácsadó címe, amit szintén módosítani kellett. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte a szóbeli kiegészítést. 
Kérdés és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

36/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te  „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás szakmai 
programját az 1. melléket szerint elfogadja.

2.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te  felkéri  a  polgármestert  a  „Lesencéktől  a  Balatonig” 
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó In-
tézményi Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

28/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
„Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás szakmai 
programját az 1. melléket szerint elfogadja.

2.) Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert a „Lesencéktől a Balatonig” Szo-
ciális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intéz-
ményi Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

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

18/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
„Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat  ellátó Intézményi  Társulás szakmai 
programját az 1. melléket szerint elfogadja.

2.) Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert a „Lesencéktől a Balatonig” Szoci-
ális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézmé-
nyi Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

56/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete  „Lesen-
céktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszol-
gáltatásokat ellátó Intézményi Társulás szakmai program-
ját az 1. melléket szerint elfogadja.

2.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert  a  „Lesencéktől  a  Balatonig” Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltatásokat  ellátó  Intézményi 
Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

46/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te  „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás szakmai 
programját az 1. melléket szerint elfogadja.

2.) Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testüle-
te  felkéri  a  polgármestert  a  „Lesencéktől  a  Balatonig” 
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Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó In-
tézményi Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

34/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Nemesvita  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
„Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás szakmai 
programját az 1. melléket szerint elfogadja.

2.) Nemesvita  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert a „Lesencéktől a Balatonig” Szo-
ciális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intéz-
ményi Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

42/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Le-
sencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alap-
szolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás szakmai prog-
ramját az 1. melléket szerint elfogadja.

2.) Szigliget Község Önkormányzat  Képviselő-testülete fel-
kéri a polgármestert a „Lesencéktől a Balatonig” Szociá-
lis és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intézmé-
nyi Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

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

25/2012. (IV.17.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Hegymagas  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
„Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó Intézményi Társulás szakmai 
programját az 1. melléket szerint elfogadja.
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2.) Hegymagas  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert a „Lesencéktől a Balatonig” Szo-
ciális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat ellátó Intéz-
ményi Társulás Szakmai programjának aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy Mészáros László polgármester szót kért 
az ülés elején. Mivel a napirendeket megtárgyalták, ezért felkérte a Leader csoport elnökét, hogy tegye 
meg hozzászólását. 

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy tavaly októberben választották meg 
a  helyi  Leader  csoport  elnökének.  A  megyei  bíróságnak  megküldésre  kerültek  a  változással  
kapcsolatos  dokumentumok.  Hiánypótlásként  kérték  a  székhely  megnevezését.  Az  egyesületről  a 
következőket kell tudni: 2008-ban alakították meg. Két kistérség településeinek önkormányzatai, civil 
szervezetei  és  vállalkozói  alkotják.  Összesen  44  település  alkotja  a  szervezetet.  A  jogi  alapot  az  
képezi, hogy a magyar  állam az Európai Uniós kötelezettségeinek teljesítése végett  jogszabályokat  
alkotott arra vonatkozóan, hogy milyen keretek között zajlódjon a vidékfejlesztés és a vidékfejlesztési 
stratégia  kialakítása,  valamint  a vidékfejlesztés résztvevőinek technikai  segítése.  A működést  több 
jogszabály alapozta  meg.  Tavaly részben egy tisztújítás  történt,  valamint  a székhelyet  áthelyezték 
Badacsonytomajról  Tapolcára.  A  korábbi  elnök  ingyenesen  biztosította  az  egyesület 
munkaszervezetének elhelyezését. Összeférhetetlenség miatt neki le kellett mondania, így célszerűvé 
vált a székhely áthelyezése. A két egyesületet alkotó kistérség közül a tapolcai a nagyobb, itt több  
település érintett. Az önkormányzatoknak és a tagoknak könnyebb a tapolcai székhely megközelítése. 
A keszthelyi  kistérség szerette  volna,  ha  ott  lesz  a  központ.  A Tapolcai  Kistérség felajánlotta  az 
elhelyezést és kettő irodát biztosított, át is alakították őket. A bíróság jelezte, hogy megfelelő módon  
igazolni kell a jogi alapját annak, hogy mi alapon van a Leader Egyesület székhelye a Kistérségnél. 
Annak idején a Kistérség elnök asszonya elintézte, hogy az ingatlannak mind a 33 kistérségi település  
egyenlő arányban tulajdonosa legyen. Ahhoz, hogy a Leader Egyesület térítésmentesen használhassa 
az irodákat, a tulajdonosok nyilatkozata kell. Megfogalmazták a nyilatkozatot, amit 32 polgármester  
alá is írt, viszont Hegymagas polgármestere nem. Neki jogi kifogásai merültek fel. Megítélése szerint  
az a feladat, amit a Leader szervezet ellát, az nem közfeladat, illetve nem közérdekű feladat. Utána 
nézett a jogszabályoknak, többek között az állami és önkormányzati vagyonra vonatkozó törvénynek, 
valamint az önkormányzati törvénynek, illetve a Leader Egyesület alapító okiratát is átnézte. Kérdése 
Sallee Barbara polgármester asszonyhoz, hogy kíván-e változtatni az álláspontján? Amennyiben nem 
kíván változtatni, úgy a későbbiekben minden település polgármestere szembesülni fog ezzel, valamint 
a Tapolcai Kistérség tekintetében 33 polgármester jogosult ezzel kapcsolatban állást foglalni. Mindkét 
fórumon ennek folytatása lesz. Azért hozta fel ezt a témát, mert  ez közügy,  mindnyájan érintettek  
benne. Hegymagas Község Képviselő-testületének állásfoglalására is szükség lesz, mint Leader alapító 
tagénak és Tapolcai Kistérségi tagénak.

Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Elmondta, hogy kb. másfél héttel ezelőtt kereste meg őt 
a Leader munkaszervezetének vezetője, hogy egy kistérségi ülésen az ott  jelenlévő polgármesterek 
többsége  úgy döntött,  hogy térítésmentesen  adja  bérbe  az  említett  két  termet  az  egyesületnek.  A 
Leader egyesületben vannak önkormányzatok és vannak cégek, non profit cégek, civil szervezetek is.  
Ez egy összetettebb társulás. Ő a következő állásfoglalást adta: legjobb tudomása szerint és a jogi  
tanácsadójával egyeztetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében nem áll  
módjában aláírásával igazolni a kért térítésmentes bérbeadást, mert a törvény 11. § (13) bekezdése úgy 
rendelkezik,  hogy  a  nemzeti  vagyon  ingyenesen  kizárólag  közfeladat  ellátása  céljából  adható 
használatba a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. Amennyiben aláírta volna, úgy törvényt  
sértett volna. Van egy olyan háttere, hogy Badacsonytomajon a Leader Egyesület az önkormányzatnak 
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az  előző  években  –  legjobb  tudomás  szerint  –  százezer  forintnál  több  havi  bérleti  díjat  fizetett.  
Valójában az a döntés, hogy a polgármesterek egy kistérségi ülésen arról döntenek, hogy a testületek 
vagyonát  ők  ingyen  bérbe  adják,  véleménye  szerint  nem helytálló.  Úgy  gondolja,  hogy  testületi  
üléseken kellett  volna erről  dönteni.  Tanulmányozták  az  egyesület  alapító  okiratát,  de  abban nem 
találtak kiemelten közhasznú minőséget. Itt a kiemelten közhasznú a fontos, ugyanis ha valaki a közért 
tesz,  az  nem egyenlő  a  közfeladattal  jogi  szempontból.  A jogászuk értelmezésében a  Leader nem 
közfeladatot lát el. Személy szerint tiszteletben tartja, hogy aki a magyar vidékért tesz az a közösségért  
tesz,  de  kiemelné,  hogy  vagy  elfogadják,  hogy  a  jogszabály  mit  ért  közfeladat  alatt,  vagy  nem 
fogadják el ezt a törvényes definíciót és bármit nevezhetnek közfeladatnak. A megoldás véleménye  
szerint úgy lehetne, hogy amennyiben az elnök úr vállalja azt, hogy a Leader nevében írásban kijelenti 
azt, hogy a társulás közfeladatot lát el, azokat felsorolja és megindokolja, hogy ezek ellátásához miért  
ezek az irodahelyiségek szükségesek, akkor természetesen aláírja a megállapodást. Így az elnök úr 
vállalja a felelősséget azért, hogy ezekben a termekben milyen közfeladatot látnak el. 

Mészáros László Lesencetomaj  polgármestere:  Megköszönte a hozzászólást.  Elmondta,  hogy az 
idézett törvény a közfeladat fogalmát a következőben határozza meg: jogszabályban meghatározott  
állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett – tehát nem az önkormányzat és nem az  
állam – jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez. Ki lehet 
az arra  kötelezett?  Például  megállapodás alapján az egyházak alapítványokat  és iskolákat  tartanak 
fenn.  Úgy  gondolja,  hogy az  iskola  fenntartása  maximálisan  kimeríti  ezt  a  fogalmat.  Ha  tovább 
mennek  a  közfeladatok tekintetében,  akkor  -  csak az  önkormányzati  közfeladatokat  mondja  – ide  
tartozik  a  településfejlesztés,  településrendezés.  Az  egyesület  alapító  okiratában  többek  között  a  
településfejlesztés  is  szerepel.  Széles  körű a  felsorolás,  mert  ide  tartozik a  kulturális  szolgáltatás,  
előadói,  művészeti  szervezetek  támogatása,  kulturális  örökség  helyi  védelme,  helyi  közművelődéi  
tevékenység támogatása, turizmussal kapcsolatos feladatok, sport és ifjúsági ügyek. Azokat a példákat 
emelte ki, amiket a Leader szervezet, mint háttér intézmény elősegített mind a civil szervezetek, mind  
a vállalkozások, mind pedig az önkormányzatok pályázati tevékenységeiben. Ha itt Leader szervezet  
nem alakul, akkor nincsenek Leader pályázatok. Tudni kell, hogy a szervezet költségvetési pénzekből 
gazdálkodik  és  a  gazdálkodásának  alapját  az  állam  nemzetközi  szerződésekben  vállalt 
kötelezettségeiből  adódó  közérdekű  feladat  adja.  A  magyar  állam  nemzetközi  kötelezettsége  az 
Európai Unió felé fennáll. Nemzetközi szerződés alapján és közérdekű feladatokra kerül a fejlesztési 
forrás elosztásra. Ezt a célt szolgálja a szervezet. A forráselosztás és a Leader szervezet megalakulás 
tette  lehetővé  azokat  a  tevékenységeket,  amik  a  településeken fejlesztésekként  megjelentek.  Ilyen 
például a ravatalozók, templomok felújítása, különféle civil szervezetek rendezvényei, önkormányzati 
rendezvények lebonyolítása. Jelenleg 600-800 millió forint körül került kiosztásra forrás. A maradék  
forrás  58  millió  forint.  Erről  lehet  rendelkezni,  kivéve,  ha  az  állam külön  nem fog  még  forrást  
biztosítani.  Megítélése  szerint  több szempontból  is  közfeladatot  lát  el.  A tevékenységek  pontosan 
lefedik,  átfedik  egymást.  A  Leader  szervezet  működése  tökéletesen  kimeríti  az  állam nemzetközi  
szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű feladat ellátást. 

Eke  Ferenc  Nemesvita  polgármestere:  Azt  gondolja,  hogy  az  igazán  jó  döntések  nemcsak  a 
bíróságokon születnek. A bíróság előtt kért fél vitázik egy adott dologról, és a bíró dönt. Jó döntések 
születhetnek akkor is,  mikor két ember vitatkozik. A két ember közül az egyik tapasztalt  és előre 
akarja mozdítani a dolgokat, a másik jogászkodva védi magát, nehogy rosszul lépjen. Kérdése, hogy 
ebben hol az ember? A másik dolog, amiért szót kért, hogy elmondja, hogy a 10 éve húzódó MOL-os  
pert  megnyerték.  144  millió  forintot  kap  26  település  együttesen.  100  millió  forintot  fognak  az 
önkormányzatok között szétosztani, 44 millió forint pedig az ügyvédi költség. Az önkormányzatok 
megfellebbezték a döntést, mert a bíróság csak részben adott igazat az önkormányzatoknak. Vélhetően 
60-80 millió forinttal tartozik még ezen felül a MOL. 

Sallee  Barbara  Hegymagas  polgármestere:  Úgy  gondolja,  hogy  kicsit  félresiklott  az  érvelés. 
Számos  támogatást  megadott  ő  is  személyesen  a  Leader-nek,  így  például  szakmailag  segítette  a  
munkacsoportok tevékenységét. Most nem erről van szó. Fenntartja a véleményét, miszerint a testület 
döntése, hogy egy meglévő vagyont, egy meglévő termet ingyen és bérmentve, vagy akár pénzért ad 
ki.  A múltban Badacsonytomajra fizetett  bérleti  díjat  a Leader szervezet.  Most  arról kell  beszélni, 
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hogy van egy törvény, ami azt mondja, hogy akkor írható alá ez a térítésmentes bérbeadás, ha ez a két 
irodahelyiség közfeladatot lát el. Az elnök úr felsorolása, hogy milyen közfeladatokat lát el a Leader, 
arra  azt  tudja  mondani,  hogy  bárki  bármikor  alakíthat  egy  egyesületet,  alapítványt  és  kezdhetik 
felsorolni azokat a feladatokat, hogy vidékfejlesztés, kulturális örökség helyi védelme, stb. Így bárki  
hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarországon a köz érdeke épüljön. Ettől ez még nem válik közfeladattá  
és a szervezet nem válik közfeladatot  Javaslata, hogy ezt a laikus jogi vitát zárják le. A jogászok  
döntsék el a vitát. Emellett felszólítja az elnök urat, hogy vállalja ezért a felelősséget, és írásban kérik 
azokat, amiket ő gondol, hogy közfeladatnak minősülnek. Sorolja fel őket. Abban a pillanatban semmi  
akadálya nem lesz az aláírásnak. Jelzi, hogy ő elvileg támogatta volna ezt és sajnálta, hogy akik ezt  
jogilag  előkészítették,  rosszul  voltak  informálva  és  nem  készítették  elő  alaposan,  úgy  hogy 
gördülékenyen menjen minden. Most nem a pályázatok értelméről kell beszélni. Ha bárki más kérte 
volna  az  irodákat,  akkor  is  ugyanígy  kellene  eljárni.  Ez  nem arról  szól,  hogy ők  támogatják-e  a 
Leadert, vagy sem, hiszen az egyesület alapító tagjai. Amennyiben az elnök úr vállalja a felelősséget,  
abban az esetben nem látja akadályát az aláírásnak. 

Balassa  Balázs  Szigliget  polgármestere:  Elmondta,  hogy  amikor  őt  megválasztották 
polgármesternek,  tisztában volt  azzal,  hogy bizonyos  felelősséget  kénytelen  néha magára  vállalni. 
Nem lehet  a  felelősséget  mindig  áthárítani  másra.  Bizonyos  döntéseket  meg  kell  hozni,  amiknek 
később  lehet  pozitív  vagy  negatív  következménye.  A  társulási  ülések  azért  vannak,  hogy  a 
polgármesterek oda elmenjenek, és bizonyos döntéseket meghozzanak. Kell, hogy teljes mértékben  
mögöttük álljon egy olyan képviselő-testület, aki felhatalmazta őket arra, hogy meghozhassanak olyan 
döntéseket  képviselő-testületi  határozat  nélkül,  amiről  úgy  érzik  polgármesterként,  hogy 
meghozhatják. Akik aláírták ezt a dokumentumot, az a 32 polgármester úgy gondolta, hogy ez nem 
olyan  horderejű  döntés,  amit  a  polgármesterek  nem  írhatnak  alá.  Aki  nem  így  gondolta,  az  
megbeszélte a testületével. 32 polgármester úgy döntött, hogy ez a döntés a térség szempontjából egy 
előrevezető döntés és ennek megfelelően támogatták. Nem javasolja és kéri Mészáros László elnök 
urat, hogy semmilyen nyilatkozatot ezzel kapcsolatban ne vállaljon és nem írjon alá. Polgármesterként 
mindenkinek  felelősséget  kell  vállalni,  és  nem  szabad  áthárítani  másra.  Úgy  gondolja,  hogy  itt 
senkiben nem merült  fel,  hogy ennek a jogi  hátterét  firtassák.  Ennek következménye  lesz és nem 
biztos,  hogy  jogi.  Ezzel  hátrányba  kerül  33  település  és  a  Keszthelyi  Kistérség  is.  Bizonyos 
felelősséget fel kell vállalni. Nem lehet mindig a jogszabályok mögé bújni, kibúvókat keresni. Kéri  
Sallee Barbarát, hogy ő is támogassa és írja alá a megállapodást. Egyetért az elnök úrral, hogy ez  
jogilag teljesen védhető. 

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy azért is fontos lenne a mielőbbi döntés, 
mert lehetséges, hogy a Zalai dombhátakon élők örömmel adnák kölcsön az épületeket, irodákat azért, 
hogy ott  legyen az egyesület  székhelye.  Az itt  élőknek kényelmesebb Tapolcára járni ülésre, mint  
Keszthelyre.  A zalaiak gondolhatják azt  is,  ha ez ekkora problémát  okoz,  akkor inkább elmennek  
Zalába.  El  kellene  azon  gondolkodni,  hogy  a  települések  nem  tudnak  egymással  megegyezni. 
Javasolja Sallee Barbarának, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumtól kérjenek egy állásfoglalást ez 
ügyben. 

Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Le van döbbenve azon, hogy a polgármester társaitól és 
a jelen lévő jegyzőktől nem azt kapja, hogy tegyenek javaslatot arra nézve, hogy a törvény keretei közt 
maradjanak. Javaslata, hogy akár egy szimbolikus összeget fizessen ki a Leader a termekért, hogy a  
jog ne sérüljön, de felveti, hogy ez akkor működik, ha Hegymagas testülete is egyetért. Ő csak azt  
hallotta eddig, és csodálkozik, hogy Balassa Balázs Szigligeti polgármester neki azt javasolja, hogy 
úgy vállaljon fel felelősséget, hogy mégse a törvényt kövesse, holott tud róla. Nem érti, hogy Szigliget 
polgármestere  miért  nem  az  elnököt  szólítja  fel  arra,  hogy  vállaljon  felelősséget  a  Leader  
tevékenységéért. Miért ő vállaljon felelősséget egy olyan dologért, amiről tudja, hogy jogszabályba 
ütközik. Vállaljon az elnök felelősséget azért,  amiről  biztosan tudja,  hogy törvényes.  Ez a tudatos 
felelősség felvállalás, nem az, hogy ugorjunk egymás után a szakadékba. Világos a helyzet: a Leader  
vagy tudja igazolni, hogy közfeladatot lát el, vagy keresni kell más megoldást erre a helyzetre. Kérni  
kell egy szimbolikus összeget bérleti díjként. Sajnálja, hogy ezt neki kellett elmondania. 
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Eke Ferenc Nemesvita polgármestere: Kérdése,  hogy 1 Ft-os összegnél  aláírja-e a polgármester 
asszony?

Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Elmondta, hogy ez a testületének döntése.

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy nyilvánvalóan fognak a problémára 
megoldást találni. Bízik benne, hogy a polgármester asszony ezt az álláspontot fogja viselni akkor is,  
amikor  a  33  település  és  a  kistérség  között  megállapodást  kíván  aláírni.  A  kistérség  évek  óta  
ingyenesen  használja  az  önkormányzatok  tulajdonát.  Ő  egy  önálló  jogi  személy,  elkülönül  az  
önkormányzatoktól.  Biztos benne,  hogy Hegymagason a civil  szervezetek valami  díjat  fizetnek az 
önkormányzati közvagyon használatáért. Gondolja, hogy ebben is konzekvens lesz. Emellett való igaz, 
hogy Badacsonytomajnak az utóbbi időben fizetett  az egyesület, de ez a politikai változások miatt 
történt. Előtte térítésmentesen biztosították a helyiséget. Gondolja, hogy ugyanezt a dolgot fogja majd 
vonatkoztatni a Kistérségre is adott esetben. 

Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Elmondta, hogy amennyiben akkor is ez a jogszabály 
fog fennállni, akkor természetesen a kistérséggel szemben is ezt az álláspontot vállalja.

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere: Most  is  fennáll,  hiszen  a  Tapolcai  Kistérség 
ingyenesen használja az önkormányzatok tulajdonát.  Ez az egyik oldala.  A másik oldala az, hogy 
Hegymagas  Önkormányzata,  mint  alapító  tag,  amikor  arra  kerül  sor,  hogy  a  Leader  szervezet 
működését finanszírozni kell, mert ez költségként fog jelentkezni, akkor minden településnek fizetnie 
kell. Eddig azért nem kellett fizetni, mert az állam lefinanszírozta, másrészt pedig a befizetett tagdíj  
arra  szolgált,  hogy  a  bank  által  megelőlegezett  költségeket  –  amiket  utólag  lehet  elszámolni  – 
finanszírozzák. Ha a tagdíjhoz még hozzá jön a bérleti  díj  is,  azt valahonnan ki kell  gazdálkodni.  
Ebben az esetben az alapítóknak bele kell  nyúlniuk a zsebükbe.  A források sajnos szűkülnek.  Az 
irányító hatóság harmadával megnyirbálta a költségvetést.

Sallee Barbara Hegymagas polgármestere: Elmondta, hogy amennyiben a szervezet nem tud többet 
kihozni, mint amennyit a tagok befizettek, akkor nincs sok értelme. Reméli, hogy a jövőben is többet 
tud majd a térségnek kiosztani, mint amit befizetnek.

Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere:  Úgy gondolja, hogy ezen a témán lépjenek túl, hiszen 
nem  szerepelt  a  napirendi  pontok  között.  A  jelenlévő  nyolc  önkormányzat  közül  hét  aláírta  a  
megállapodást.  Van  még  33  önkormányzat  Veszprém megyében  és  kb.  20  Zala  megyében,  akik 
aláírták. Úgy gondolja, ha jogászkodással megpróbálja megakadályozni egy közfeladat ellátását egy 
ekkora település, akkor lelke rajta, de azt nem itt kell megtárgyalni, hanem kistérségi ülésen. Ott álljon 
fel a polgármester asszony és ott mondja el, hogy, miért nem írja alá, és miért tesz keresztbe a többi  
településnek.

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta,  hogy a  polgármesterek  nem vállalhatnak 
csak úgy felelősséget. A döntésüket meg kell erősíteni képviselő-testületi határozattal. 
Több napirendi pont nem lévén a 8-as együttes nyilvános ülést 19.35 órakor bezárta.

Kmf.

  Tóth Csaba Mészáros László   Tóth Péter
  polgármester    polgármester  polgármester
Lesenceistvánd     Lesencetomaj Balatonederics
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Kovács Károly Kígyós Ferenc Eke Ferenc
 polgármester  polgármester  polgármester
      Uzsa  Lesencefalu                Nemesvita

Balassa Balázs Sallee Barbara
              polgármester           polgármester

    Szigliget        Hegymagas

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

Sáfár Béla Völgyi Antalné Gelencsér Ferencné Kulcsár Gábor
  jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő
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