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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

 

Jelen vannak: 

 

 Balassa Balázs polgármester 

 Szabó Tibor alpolgármester 

 Balassa Sándor képviselő 

 Baráth Sándor képviselő 

 Káli Magdolna képviselő 

   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Lutár Mária körjegyző 

 dr. Dékány Györgyné „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat  

intézményvezető 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

 

Az ülést megnyitom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Ismertetem a meghívóban javasolt napirendi pontokat. 

  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 

 

2./ Szociális rendelet módosítása 

 

3./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi 

költségvetésének módosítása 

 

4./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi 

gazdálkodásáról tájékoztató 

 

5./ „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi szakmai 

beszámolója 

 

6./ Vegyes ügyek 

 

 

1./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 

 

Balassa Balázs polgármester: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről készült beszámolót képviselő társaim kézhez kapták. A költségvetés bevételi és 

kiadási előirányzata az előirányzatok módosítását követően a június 30-i állapot szerint 

434.399 e Ft. A működési bevételeknél a strandbevétel még nem szerepel, de már ismert, 

hogy a tervet sikerült túlteljesíteni, a tavalyi bevételhez képest 2 millió forinttal több lett a 

bevételünk. A várbevételnél is már elhagytuk a 2010. június 30-i állapotot. Kérem, hogy 

kérdéseiteket, észrevételeiteket tegyétek meg. 

 

Balassa Sándor képviselő: Kiemelted a strandot, hogy alakul a költség és a bevétel aránya? 

 

Balassa Balázs polgármester: 10 millió forint körül van a strand kiadása. Amennyiben több 

kérdés, észrevétel nincs, javaslom, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetés I. félévi 

teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

118/2011.(IX. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetés I. 

félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta 
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2./ Szociális rendelet módosítása 

 

Balassa Balázs polgármester: A szociális rendelet módosítására vonatkozó rendelet-

tervezetet, az általános és részletes indokolást képviselő társaim kézhez kapták. Kérem, hogy 

a napirenddel kapcsolatos kérdéseiteket tegyétek fel, a jegyzőnőt, pedig a kérdések 

megválaszolására. 

 

Lutár Mária körjegyző: A szociális törvény módosult, emiatt szükségessé vált az 

önkormányzati rendelet módosítása. Az Országgyűlés döntése alapján megszűnt a gáz-

ártámogatás, ezt pótolja a lakásfenntartási támogatás. A jogosultsági jövedelemhatárt 

megemelték 71.250 Ft-ra. Azok a családok, ahol az egy főre jutó jövedelem ezt az 

összeghatárt nem haladja meg és nincs vagyonuk jogosultak a támogatásra. 

 

Balassa Sándor képviselő: Mit jelent a vagyon? 

 

Lutár Mária körjegyző: Ingatlan, nagy értékű autó, műtárgy. A támogatás 90 %-a állami 

támogatásként igényelhető. A lakásfenntartási támogatás eddig is működött, csak nem volt 

ilyen magas a jövedelemhatár. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a szociális rendelet módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi  

 

9/2011.(IX.19.) 

r e n d e l e t e t 

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

7/2007.(VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, amíg az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa nem érkezik meg az ülésre, tárgyaljuk a vegyes ügyeket. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

Balassa Balázs polgármester: A szegedi Táltos iskola tájékoztatott bennünket, hogy a 

művészeti oktatásra vonatkozó megállapodást nem tudják a továbbiakban finanszírozni, a 

megállapodást felmondták. A pedagógusoknak az a véleménye, hogy folytatni kellene az 

oktatást, többek között azért, mert a szülőket, gyerekeket arról tájékoztatták, hogy művészeti 

oktatás folyik az iskolában. Olyan megoldást találtunk ki, hogy bizonyítványt a gyerekek nem 

kapnának, de a foglalkozásokat a pedagógusok szakkör formájában megtartanák. Eddig az 

oktatás költségét a szegedi Táltos Tehetséggondozó iskola fizette. A felmerülő költségeket az 

általános iskola előző évek tartalékából tudnánk fedezni. Idei évben 200 e Ft, jövő évben 550 

e Ft, összesen 750 e Ft plusz költséget jelent.  

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nagy sikere volt a gyerekek között, nagyon szépek voltak a 

kiállítások, melyet ők alkottak. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az általános iskolában a művészeti oktatás a 

továbbiakban szakkör formájában működjön. A Képviselő-testület a működéshez szükséges 
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750 e Ft-ot az általános iskola előző évi tartalékából – 2011 évben 200 e Ft, 2012 évben 550 e 

Ft – biztosítsa. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

119/2011.(IX. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület támogatja, hogy az általános iskolában a 

művészeti oktatás szakkör formájában működjön tovább. A 

működés költségeire 750 Ft-ot biztosít az általános iskola előző 

évi tartalékból, 2011 évben 200 e Ft-ot, 2012 évben 550 e Ft-ot.  

Megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására 

vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: A képviselő-testület már foglalkozott a Nyár utca végén lévő 

területtel. Szabó István ingatlantulajdonost felszólította, hogy az önkormányzati területen lévő 

sövényt vágja ki, az eredeti állapotot állítsa vissza. Szabó István tudomásul vette, hogy az 

ingatlan önkormányzati terület, egy részén kivágták a sövényt, de kérelmet nyújtottak be, 

melyben kérik, hogy a ház előtt ne kelljen kivágniuk a sövényt. (Ismerteti a kérelmet.) 

 

Balassa Sándor képviselő: A szomszédok között a kedélyek megnyugodtak? 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Nem nyugodtak meg és esélyt se látok rá. Jól ismerem mindkét 

tulajdonost, ismerem hibáikat, erényeiket. Én elmondtam mindkettőjüknek, ha döntésre kerül 

a sor, én az önkormányzat érdekeit fogom szem előtt tartani, mert ebben az ügyben úgy nem 

tudunk dönteni, hogy a másik érdekét ne érje sérelem. 

Véleményem szerint az lenne a tisztességes, ha a korábbi döntésünkhöz tartanánk magunkat. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az tény, hogy a sövény meggátolja az önkormányzatot abban, 

hogy a területet útként használja.  

 

Térképen beazonosítják az ingatlanokat 

 

Szabó Tibor alpolgármester: Azt elismerték, hogy önkormányzati területre ültették a 

sövényt. Nem lehetne olyan megoldás, hogy eltekintenek a sövény kivágásától, de közterület 

használati díjat fizessenek? 

 

Balassa Balázs polgármester: Közterület használati díjat napokra állapítottuk meg, nem éves 

díj van. 

 

Lutár Mária körjegyző: A testületnek van egy döntése, melyben felszólította, hogy az 

eredeti állapotot állítsák helyre. A testület úgy tud következetes maradni, ha fenntartja korábbi 

döntését. 

 

Balassa Balázs polgármester: Bárhogy nézzük, valakinek az érdekét sérteni fogjuk. 

Hosszútávra gondolva az a javaslatom, tartsuk magunkat korábbi állásfoglalásunkhoz, Szabó 
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Istvánt szólítsuk fel, az önkormányzat területére ültetett sövény kivágására, az eredeti állapot 

helyreállítására. Aki ezzel egyetért, kérem, most szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi 

 

120/2011.(IX. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület korábbi állásfoglalását nem módosítja, 

felszólítja Szabó Istvánt, hogy az önkormányzat 854 hrsz-u 

területére ültetett sövényt vágja ki, az eredeti állapotot állítsa 

vissza. 

Megbízza a polgármestert, hogy a Szabó Istvánt a képviselő-

testület döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

 

Balassa Balázs polgármester: Az előző évben a képviselő-testület 7 e Ft iskolakezdési 

támogatást állapított meg a közép- és felsőfokú intézményekben tanulók részére. Az általános 

iskolások ingyenes tankönyv és füzetcsomagot kaptak. Az óvodások részére, pedig 3 e Ft 

támogatást nyújtottak. Költségvetésünkben a támogatás tervezésre került. 

Javaslom, hogy a közép- és felsőfokú intézményekben tanulók részére 7 e Ft iskolakezdési 

támogatást, az óvodások részére 3 e Ft támogatást biztosítson a képviselő-testület. 

Az általános iskolások részére ingyenes tankönyv és füzetcsomagot biztosítsanak. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

121/2011.(IX. 14.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület a szigligeti általános iskolás gyerekek 

részére a tankönyvet és füzetet ingyenesen biztosítja, az 

óvodások részére 3000 Ft, a középiskolai, főiskolai és egyetemi 

tanulmányokat folytatók részére 7.000 Ft iskolakezdési 

támogatást állapít meg. 

Megbízza a körjegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Az ülésre megérkezett dr. Dékány Györgyné Térjünk rá az 

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi költségvetésének 

módosítására. 

Az előterjesztést képviselő társaim megkapták. Megkérdezem van-e kiegészítés az anyaggal 

kapcsolatban? 

 

Dr. Dékány Györgyné: Az előterjesztés részletesen bemutatja a Szolgálat költségvetés 

módosítására vonatkozó adatokat. Állásfoglalást kértünk a minisztériumtól, hogy a szociális 

gondozó és ápoló szakképesítés középfokúnak minősül-e, mivel a házi segítségnyújtást ellátó 
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dolgozók munkakörének betöltéséhez szükséges a szakképesítés megszerzése. A 

szakképzettség megszerzésével a dolgozókat megilleti a középfokú szakképzetteknek járó 

minimálbér. A költségvetés módosítására elsősorban a bérkompenzáció miatt került sor. 

 

Balassa Balázs polgármester: Mai kistérségi ülésen is téma volt, a szociális és gyermekjóléti 

szolgálatoknál tartott ellenőrzés, ahol megállapítottak szabálytalanságot, hiányosságokat, és 

visszafizetési kötelezettséget írtak elő. Az általunk működtetett szolgálatnál egy éve volt ilyen 

ellenőrzés, a visszafizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Az eltelt időszakban a 

dolgozók munkájának, a közös gondolkodásnak köszönhetően, nekünk pluszunk van, ami 

olyan biztosítékot jelent, hogy esetleg éveken keresztül egy nyugodt működést garantál a 

szolgálatnak. Ez az, ami a többi társulásnál nem tapasztalható, elfolyt a pénz, több milliós 

tartozások vannak. Úgy gondolom, mi nyugodt szívvel fogadhatjuk el a beszámolót, mert 

bizonyította a társulás, hogy jól gazdálkodik. 

 

Dr. Dékány Györgyné: Szeretném megköszönni a testületeknek, a polgármester uraknak, 

jegyző asszonyoknak az együttműködést, mert ez az alapja, hogy az intézmény jól tudjon 

működni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javaslom, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi költségvetésének módosítására vonatkozó 

előterjesztést a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

122/2011.(IX. 14.) Kt. sz.    

 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt 

Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat” 2011. évi költségvetésének 

módosított bevételi és kiadási főösszegét 53.469.- ezer Ft-ban állapítja 

meg az alábbiak szerint: 

 

Bevételek     ezer forintban 

Megnevezés eredeti 

előir. 

mód.ei 

Normatív támogatás  28.986 27.879 

Normatív támogatás kistérség  9.037 8.785 

Intézményi saját bevétel 12.207 12.207 

Hadigondozotti támogatás  125 

2010. évi pénzmaradvány igénybevétel  4.473 

Összesen 50.230 53.469 

 

Kiadások     ezer forintban 

Megnevezés eredeti 

ei. 

mód.ei 

Felhalmozási kiadás 0 0 

Rendszeres és nem rendszeres 

személyi juttatások 

16.879 16.967 

Állományba nem tartozók juttatásai   
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Munkaadókat terelő járulékok  4.355 4.379 

Készletbeszerzések 805 805 

Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 

karbantartás üzemeltetési kiadások) 

20.892 20.187 

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 

kiküldetés, reprezentáció) 

6.051 5.843 

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 214 214 

Átadott pénzeszk. L.falu  240 240 

Előző évi normatív kamat 473, kistérség 864 

e Ft 

473 1.337 

Költségvetési tartalék 321 3.497 

Kiadások összesen: 50.230 53.469 

 

   Létszám: eredeti előirányzat:  12.25 fő 

        módosított előirányzat: 12.25 fő 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonat megküldésével a 

gesztor önkormányzatot a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. 
 

Határidő: 2011. szeptember 15. 

Felelős:  Balassa Balázs polgármester 

   

 

 

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi 

gazdálkodásáról tájékoztató 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést képviselő társaim 

kézhez kapták. Településenként részletesen le van bontva a teljesítés. Kérem képviselő 

társaimat, hogy kérdéseiteket tegyétek fel.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén, javaslom, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a képviselő-

testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

123/2011.(IX. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt 

Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 

költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját 

az  előterjesztés 1-5. melléklete szerint elfogadja.  

Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonat 

megküldésével a gesztor önkormányzatot a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztassa. 

Határidő: 2011. szeptember 15. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
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„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi szakmai 

beszámolója 

 

Balassa Balázs polgármester: A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést képviselő társaim 

kézhez kapták. Részletes szakmai beszámoló készült, mely bemutatja a szolgálat munkáját. 

Amennyiben nincs kérdés, javaslom, hogy „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2011. évi I. félévi szakmai beszámolóját a képviselő-testület fogadja el. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

124/2011.(IX. 14.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

A képviselő-testület az „Együtt Egymásért” Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi I. félévi szakmai 

beszámolóját elfogadta. 

 

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy az IKSZT kialakítására 

vonatkozó első kifizetési kérelmet benyújtottuk. A befogadáskor már 3 milliót lehúztak, az 

MVH kódjai alapján 2011 évben olcsóbban lehet építkezni, mint a 2009. évi benyújtott 

költségvetés alapján. 

Nyírő Károly kivitelező a határidőt tartja, szeptember végére az épület elkészül. A külső 

munkák nem, de nem is volt ilyen vállalás. 

 

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19.10 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

Balassa Balázs      Lutár Mária 

polgármester        körjegyző 


