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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 14-én 15 
órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Elekes István, 
Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné és Román Erika képviselők;  
Tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 
 
Távol maradt: Kőműves Károlyné képviselő 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 5 képviselő és a polgármester jelen van. A rendkívüli ülést 15 óra 14 perckor 
megnyitotta.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére.  
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatának elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen szavazattal a 
jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.  
 
A meghívó szerinti napirend tárgyalására tett javaslatot. Egyéb javaslat hiányában szavazásra tette fel 
a napirend elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 6 igen szavazattal a 
napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Hévízi Teréz Anya Integrált Intézményfenntartó Társulás által ellátott feladatok 2014. 
évre vonatkozó irányai, 2011-2013. évekre Hévíz Önkormányzatától utólagosan kért 
pénzügyi hozzájárulás rendezése 
Előadó: Bartha Gábor polgármester 
(előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 

 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az írásban 
kiküldött anyaghoz Hévíz Város Önkormányzatától a mai napon érkezett kiegészítés, mely alapján a 
településekre jutó elmaradt hozzájárulás összege pontosításra került. A 2011-2012. évek 
vonatkozásában 3.939.919,- Ft szerepel az előterjesztésben, az új kimutatás alapján 3.823.675,- Ft a 
pontos összeg. 2013. január 1-től 2013. október 8-ig terjedő időszakra számolt becsült összeg az 
előterjesztésben 1.285.000,- Ft-tal van szerepeltetve, az új kimutatás alapján 1.334.562,- Ft a pontos 
összeg. Hévíz Város Önkormányzatától a felkérés 2 nappal ezelőtt érkezett, a döntésről november 15. 
napjáig értesíteni kell az önkormányzatot. Az ügyet a képviselő testület több alkalommal is tárgyalta. 
Önkormányzatunk részéről nem merült fel az a szándék, hogy önállóan kerüljenek ellátásra feladatok, 
illetve az sem, hogy egy, a feladatokat ellátó szervezet felállításra kerüljön. Az önálló ellátáshoz az 
önkormányzat nem rendelkezik a szükséges kapacitással. A társulásban végzett feladatellátás 
tekintetében az idősgondozás, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszere társulási formában jól működik. A NAPÁVA Szociális 
Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. Cserszegtomajon már nem végez ilyen jellegű feladatokat. Hévíz 
Város előző polgármestere ígéretet tett a társult önkormányzatok felé, hogy az állami normatíván felüli 
összeget Hévíz Város Önkormányzata teljesíti a Társulás részére. Ez 2010-ig így is történt. Hévíz 
Város Önkormányzatánál jelentős pénzügyi nehézségek merültek fel, nincsen olyan forrás, ami a 
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működésre fordítható lenne, ami az állami normatíván felüli összegre fedezetet nyújtana, az ígéretben 
vállalt összegek kifizetését nem tudták teljesíteni, a ki nem fizetett hozzájárulási összegeket 2011. 
évtől a társult önkormányzatok felé kimutatták. Erről önkormányzatunk az idei évben értesült. 
Cserszegtomaj község vonatkozásában összesen 5.158.237,- Ft a 2011-2012. évekre, valamint a 2013. 
október 08-ig terjedő időszakokra fennálló tartozás. Október 09-től december 31-ig, 86 nap 
tekintetében az állami normatíva lehívására az intézkedések hivatalunk részéről megtörténtek. Kérte 
Palkovics Zoltánnét, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Palkovics Zoltánné bizottsági elnök: A bizottság egybehangzó, 2 igen szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását javasolta a módosult összegekkel. 
 
Bartha Gábor polgármester: Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslat 
elfogadását az 1. b) pontjában szereplő összeg módosításával.  
 
Berta Sándorné jegyző: A szavazás előtt az alábbiakról tájékoztatta a jelenlévőket. Az előterjesztésben 
foglalt javaslat szerint négy egyenlő részletben a jövő évi költségvetés terhére történne a kifizetés. A 
mai napon érkezett egy olyan nyilatkozat, ami háromszori kifizetést említ. Előzőleg a Társulás által 
hozott határozat 2. pontja alapján kérik, az érintett önkormányzatok írásban nyilatkozzanak, hogy az 
elmaradt hozzájárulást milyen ütemezésben fizetik meg. Ez alapján az előterjesztésben foglaltak 
szerint, négy egyenlő részletben a jövő évi költségvetés terhére történne a kifizetés. 
 
Bartha Gábor polgármester: A házi segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat 
ellátása kötelező feladat, az ellátáshoz forrásnak kell lennie, ehhez állami támogatás is igénybe vehető. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban az év elején Magyarország Kormánya részéről 
intézkedések kezdődtek. Az eddig alkalmazott berendezések a bevezetésük óta amortizálódtak, a 
meglévő technika digitalizálás a cél. A nem kötelező feladatot tekintve a jövő évi költségvetés 
tervezésénél meghatározható, hogy mit támogat az önkormányzat. Van olyan település, ahol a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vevője is hozzájárul a költségekhez, havonta 800-1.200,- 
Ft összegben. A testület döntésével a jövő évi költségvetés terhére vállal kötelezettséget, a 2013. 
október 09-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra kimutatott 378.344,- Ft kifizetése a 2013. évi 
költségvetés általános tartalékának terhére történik. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

182/2013.(XI.14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. a) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a Teréz Anya 
Szociális Integrált Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 5/2013. (XI.5.) számú 
határozatában foglaltakra - kinyilatkozza, hogy 2014. január 1. napjától kezdődően 2015. 
december 31. napjáig terjedő időszakra feladat-ellátási megállapodást kíván kötni Hévíz Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületével a Teréz Anya Szociális Integrált Intézménye útján 
ellátandó következő feladatokra: 
Kötelező feladatok: 

- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgálat. 

 
Nem kötelező feladat:  

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-
testületét a polgármester útján értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
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b) A képviselő-testület vállalja, hogy Cserszegtomaj község számára Társulási Megállapodás 
keretében ellátott feladatokon jelentkező Társulási Megállapodásban rögzített ráeső - 2011-
2013. évekre vonatkozó – Hévíz Város Önkormányzatától utólagosan kért hozzájárulás 
összegét 2014. január 1 napjától kezdődően évi négy egyenlő részletben – a negyedév kezdő 
napjától számított 10. napig – Hévíz Város Önkormányzata részére megfizeti, az elmaradt 
hozzájárulás összegét 2014. évi költségvetésében működésre átadott pénzeszközként 
betervezi. A hozzájárulás összege kizárólag a Teréz Anya Szociális Integrált intézmény 
működési kiadásaira fordítható. 

Az elmaradt hozzájárulás összege az előterjesztés melléklete szerint 2011-2012. évben: 
3.823.675 Ft. 2013. január 1-től 2013. október 8-ig terjedő időszakra 1.334.562 Ft.) 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bartha Gábor polgármester 
 
2. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a Teréz Anya 
Szociális Integrált Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának 3/2013. (XI.5.) számú 
határozatában foglaltakra – az állami normatíván felül Cserszegtomajra eső - 2013. október 9-
től 2013. december 31. napjáig (86 nap) terjedő időszak - 378.344 Ft működésre átadott 
pénzeszközt biztosít 2013. évi költségvetésében a tartalékalap terhére.  
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat-változás átvezetéséről és a 2013. évi költségvetési rendelet-
tervezet előkészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2013. december 10.  
Felelős: Berta Sándorné jegyző 

Bartha Gábor polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy november 20. napján szerdán a KMB 
iroda átadásán alezredes jelenlétében fog történni. 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést Bartha Gábor polgármester 15 óra 27 perckor 
bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 

Bartha Gábor sk.                                         Berta Sándorné sk.  
polgármester                                                           jegyző 
 
 

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető 


