
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145.

Szám: 166-4/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  március 
13-án (péntek) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Lesenceistvánd

Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester
Morvainé  Szücs  Ágota,  Varjúné  Fodor  Edit,  Bogdán  István,  Dr.  Benedek 
Ádám és Orbán Kálmán képviselő

Tanácskozási joggal: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn

Tóth  Csaba  polgármester köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülés 
szabályszerűen  került  összehívásra.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapította,  hogy  a  Képviselő-testület 
határozatképes, mert a megválasztott 8 képviselőből 7 képviselő jelen van.
A  képviselő-testület  ülését  megnyitotta,  majd  javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  Elmondta,  hogy a 
napirendet az önkormányzat 2006. évi saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (III.01.) 
Kt.  rendeletének  módosításával,  valamint  a  vegyes  ügyeket  pályázat  benyújtásával,  a  pályázat  írási 
prémiumról és ruházati költségtérítésről való lemondással és a megvásárolt földterületek bérbe adásával 
kívánja kiegészíteni. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangu szavazással –  
elfogadta az alábbi napirendet: 

N A P I R E N D E K :

1.) 2008. évi költségvetés módosítása (rendelettervezet IV. negyedéves)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

2.) Az önkormányzat 2006. évi saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (III.01.) 
Kt. rendeletének módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

3.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

4.) Észak-Balatoni Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

5.) Esélyegyenlőségi terv elfogadása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

6.) Vegyes ügyek
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6.1. Pályázat benyújtása a Százholdas Pagony Óvoda fejlesztés támogatására 
6.2. Cserkészcsapat támogatása
6.3. Túristvándi község meghívója V. Nemzetközi Molnártalálkozóra
6.4. Megvárásolt területek bérbe adása
6.5. Pályázati prémiumról és ruházati költségtérítésről való lemondás 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1.) 2008. évi költségvetés módosítása (rendelettervezet IV. negyedéves)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a 2008. évi költségvetés módosítására azért volt szükség, 
mert voltak az önkormányzatnak az elmúlt év végén kötött felhasználású állami forrásai. A költségvetési 
főösszeg  a  kiadási  és  bevételi  oldalon  is  emelkedett.  A  kiküldött  írásos  előterjesztésben  részletesen 
olvasható, hogy a bevételi források milyen jogcímre érkeztek, valamint azok mire lettek felhasználva. A 
napirendi pontot nem kívánta kiegészíteni. Vitára bocsátotta a napirendi pontot.

Bogdán István képviselő: Az írásos előterjesztés végén olvasható, hogy a körjegyzőség költségvetésében 
előirányzat  módosításra 1.338,-  Ft  értékben kamat  bevétel  módosításra került  sor.  Megkérdezte,  hogy 
millió Ft-ról van-e szó.

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előterjesztésben 
szereplő szám forintban értendő.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy a rendelet tervezet 2.§-ban olvasható társadalom- 
és  szociálpolitikai  juttatás  eredeti  előirányzatához  képest  a  módosított  előirányzat  miért  emelkedett 
jelentősen.

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat a 
költségvetés  tervezésekor  a  saját  forrást  tervezi  eredeti  előirányzatként.  A  szociális  ellátásokhoz  az 
önkormányzat  20-30  %-os  saját  forrás  mellett  központosított  előirányzatból  70-80  %  támogatást 
igényelhet. Így év végére ez az előirányzat ilyen mértékben növekszik. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  költségvetést  mindig  a  bázis  év  alapján  tervezi  az 
önkormányzat.  A 2008.  évi  zárszámadás már  készül,  melyet  a következő ülésen tárgyal  a  képviselő-
testület.

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi rendeletet alkotta:

2/2009. (III.13.) Li. Képviselő-testületi rendelet

Az  Önkormányzat  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2008.  (II.08.)  Kt.  rendelet 
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
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2.) Az önkormányzat 2006. évi saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (III.01.) 
Kt. rendeletének módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a rendelet módosítására azért van szükség, mert emelkedett a 
nyersanyag ára, emelkedett az ebéd ára. Így a „Lesence Völgye” Általános Iskola tanulóinak az ebédje 
Lesenceistvándon és Lesencetomajon azonos lesz. Az iskolai térítési díj ennek megfelelően 300,- Ft-ba, 
az óvodai térítési díj 312,- Ft-ba kerülne. A szociális étkeztetés díja is változik. Az ebéd kiszállítással 
együtt 600 Ft-ba kerül, ebből levonásra kerül az állami normatíva. A rendelet mellékletében látszik, hogy 
a szociálisan rászoruló étkezőnek mennyibe kerül az ebéd.

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi rendeletet alkotta:

3/2009. (III.13.) Li. Képviselő-testületi rendelet

Az önkormányzat  2006. évi saját bevételeinek alapjául  szolgáló díjakról  szóló 
2/2006. (III.01.) Kt. rendeletének módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

3.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezete a képviselő-testületi tagok 
részére kiküldésre került.  A közfoglalkoztatási terv a munkanélküliség enyhítésére szolgál.  A monoki 
példa mutatott rá arra, hogy az önkormányzatnál rendszeres szociális segélyben részesülőket valamilyen 
formában foglalkoztatni kellene. A közfoglalkoztatási tervet az önkormányzatoknak 2009. április 15-ig 
kell  elkészíteni.  Az  állam  a  rendelkezési  állási  támogatásban  részesülők  munkabérének,  munkabért 
terhelő  járulékainak  95%-át  finanszírozza.  Az  az  ember,  aki  munkát  vállal  az  önkormányzatnál  nem 
szociális  segélyben  részesül,  hanem  munkabért  kap  a  minimálbérnek  megfelelően.  Az  elvégzendő 
munkák leírása a kiküldött előterjesztésben olvashatóak. A foglalkoztatás keretében 2009. március 16-tól 
6  főt  alkalmaz  az  önkormányzat.  A  feladatuk  ároktisztítás,  cserjeírtas,  fakivágás,  virágosítás  lesz.  A 
férfiak feladata közé tartozik majd a faszedés is. Az összegyűjtött fa az óvoda területén kerül elhelyezésre. 

Nagy Károly alpolgármester: Megkérdezte, hogy a foglalkoztatott létszám az év során emelkedni fog, 
vagy marad a 6 fő.

Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy terv szerint 15 fő lesz foglalkoztatva. 
A  jelenlegi  6  fővel  közmunkaszerződést,  akik  a  munkavédelmi  oktatás  után  megkezdik  a  munkát, 
várhatóan év végéig.

Orbán  Kálmán  képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  közcélú  foglalkoztatás  esetében  hány  %  az 
önkormányzat része.
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Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat 5 
%-ban járul hozzá a költségekhez, az államtól 95% igényelhető. 

Tóth Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy a  településen  munka  mindig  van,  így  a  dolgozóknak  a 
munkaidejét az kitölti. 

Orbán Kálmán képviselő:  Megkérdezte,  hogy a dolgozók munkájáért  ki  lesz a felelős,  ki  lesz az a 
személy, aki mindig ott lesz velük.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a dolgozók közül lesz kijelölve egy személy erre a feladatra.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy a 67%-ban egészségkárosodott ember is vállalhat-
e munkát. 

Nagyné  Simon  Margit  megbízott  körjegyző:  A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  akinek  a 
rendelkezésre állási  támogatást  az  önkormányzat  megállapítja,  az  a  személy köteles  együttműködni  a 
foglalkoztatási szervezettel a munkaügyi központtal. Aki egészségkárosodott, 55 év feletti, ő vállalhatja 
az önkormányzattal való együttműködést. 
A  rendszeres  segélyezett  nyilatkozata  alapján  az  önkormányzattal  köt  megállapodást  a  rendelkezésre 
állási  támogatásra  jogosultak  körébe  kerüléséről..  A  törvényalkotó  méltányolta  azoknak  a 
munkanélkülieknek  a  munkavállalási  készségét,  akiket  az  önkormányzat  tud  munkát  biztosítani.  Az 
egészségkárosodott korlátozott munkakörben, korlátozott feltételekkel alkalmazható.

Nagy Károly alpolgármester: Megkérdezte, hogy a vagyoni helyzet kizáró ok e. 

Nagyné Simon Margit megbízott  körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az aktív korúak 
ellátásához  való  jogosultság  megállapításának  a  feltétele,  hogy  a  kérelmező  rászorult  legyen.  A 
rászorultság  feltétele,  hogy  a  kérelmező  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  ne  haladja  meg  a 
nyugdíjminimumot, továbbá a kérelmező és a vele közös háztartásban élők vagyonnal ne rendelkezzenek. 
Vagyon: a hasznosítható ingatlan,  jármű, továbbá vagyoni  értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi 
értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, együttes forgalmi 
értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális 
rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások  jogosultsági  feltételeinek  vizsgálatánál  nem  minősül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az 
általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Orbán Kálmán képviselő:  Az előterjesztésben azt  olvasta,  hogy a legalább évi  90 munkanapra  kell 
munkaviszonyt  létesíteni  a  munkavállalóval.  A  90  napos  foglalkoztatási  időt  nem  kötelező  egyben 
ledolgozni. Megkérdezte, hogy a köztes időben az ember munkabért, vagy szociális támogatást kap-e.

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy munkáért munkabér 
jár, amikor nem végez munkát, akkor rendelkezésre állási támogatást kap az illető. 

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítéseket, észrevételeket. Véleménye szerint a 
legfontosabb,  hogy a munkások közül  egy megfelelő embert  ki  kell  választani,  aki  a  hozzáállásával, 
jelenlétével ösztönzi a többieket, hiszen a többség nem nagyon szeret dolgozni, nem biztos, hogy észre 
veszi, mit kellene megcsinálni. A közfoglalkoztatási terv tervezetét elfogadásra javasolta.

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi határozatot hozta: 
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21/2009. (III.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  határozat 
mellékletét képező 2009. évi közfoglalkoztatási terv tervezetet elfogadja.

Felhatalmazza  a polgármestert,  hogy a  közfoglalkoztatási  tervet  véleményezés 
céljából  a  Közép-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  Tapolcai 
Kirendeltség címére küldje meg.

A véleményezést követően a közfoglalkoztatási tervet legkésőbb 2009. április 15-
ig terjessze a képviselő-testület elé elfogadás céljából.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

4.) Észak-Balatoni Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az Észak-Balatoni Szilárdhulladéklerakó megépítése még 
nem kezdődött el.  A közbeszerzési  törvény április  1-jével  módosul,  emiatt  a  közbeszerzést az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást március 31-ig 
szeretné  kiírni.  Ehhez  azonban  a  társult  önkormányzatok  hozzájárulására  is  szükség  van.  A 
hulladékszállítás díja drasztikusan emelkedni fog. Az előterjesztésből olvasható, hogy egy ürítés ára kb. 
540,- Ft-ba fog kerülni.

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte,  hogy a  keletkezett  profitból  az  önkormányzat  kap-e  vissza 
valamit a társulástól.

Tóth  Csaba  polgármester:  A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy a  társulásnál  keletkezett  profittal 
kapcsolatban nem tud információt adni, a kérdést a határozat szövegébe kellene belefogalmazni.

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi határozatot hozta: 

22/2009. (III.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő testülete az Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő határozatokat hozza:

− Elfogadja  az üzemeltetési  költségek megállapítására  vonatkozó alapelveket,  és 
egyetért  azzal,  hogy  a  díj  megállapítása  során  a  lakosságra  ne  hárítson 
aránytalanul  nagy terhet  (ha  a  jelenleginél  50 %-kal  magasabb az  ár,  az  már 
aránytalanul magas). Ennek érdekében meg kell vizsgálni a költséghatékonyabb 
üzemeltetést és az egyéb bevételi  forrásokat is,  amely csökkentheti  a lakosság 
terheit. Többek között a szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítása, az építési 
törmelék  lerakása  és  további  hasznosítása,  valamint  a  keletkezett  komposzt 
hasznosítása. 
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− Meghatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  üzemeltetési  elvekről  készült 
kiegészítését  a  Társulási  Megállapodásnak  az  Önkormányzat  képviseletében 
aláírja.

− Összhangban az  Észak-Balatoni  Térség Regionális  Települési  Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008. (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT 
számú  határozatával,  meghatalmazza  a  Társulás  Tanácsát,  hogy  a 
hulladékgyűjtésére  és  szállítására  vonatkozóan  is  lefolytassa  a  közbeszerzési 
eljárást.

− A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  jelenlegi 
közszolgáltatói  szerződések  lejártát  követően,  a  Társulás  által  lefolytatott 
közbeszerzési  eljárás  keretében  kiválasztott  Közszolgáltatóval  közszolgáltatói 
szerződést kössön.

− A Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a határozat kivonatát az 
Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás részére küldje meg. 

Határidő: 2009. március 20. 
Felelős: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

5.) Esélyegyenlőségi terv elfogadása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth  Csaba  polgármester: elmondta,  hogy  az  előterjesztés  a  közoktatási  esélyegyenlőségi  terv  az 
iskolára és az óvodára vonatkozóan tartalmaz információkat.  Az esélyegyenlőségi  terv jóváhagyása,  a 
tervezett  intézkedések  végrehajtása  szükséges  az  intézmény  működéséhez  és  ma  már  a  legtöbb 
pályázatnak feltétele a megléte.
A  közoktatáshoz  kapcsolódó  pályázatok  között  az  Önkormányzati  Minisztérium  is  pályázatot  írt  ki, 
melynek  keretében  20.000.000,-  Ft  támogatás  igényelhető.  Az  óvoda  átépítéséhez javasolt  pályázatot 
benyújtani, melyben kiemelt szerepet kap a konyha kialakítása. 

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi határozatot hozta: 

23/2009. (III.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Lesencevölgye 
általános  iskola  és  Százholdas  Pagony  Óvoda,  valamint  a  Mesevár  Óvoda 
közoktatási  intézmények  közoktatási  Esélyegyenlőségi  intézkedési  tervét  az 
előterjesztésnek megfelelően – módosítás nélkül – elfogadja. 

6



6.) Vegyes ügyek

6.1. Pályázat benyújtása a Százholdas Pagony Óvoda fejlesztés támogatására 

Tóth  Csaba  polgármester  elmondta,  hogy  ahogy  már  említette  az  önkormányzati  minisztérium 
pályázatot írt ki közoktatási intézmények fejlesztésének támogatására.
A pályázati felhívás alapján lehetőség van az óvoda felújítására és korszerűsítésére, valamint bővítésére 
óvoda konyha kilakatásával.
Ezzel megoldódna az óvodások és az iskolások étkeztetésével kapcsolatos régi gondja a településnek. A 
tető felújítás szintén régóta halogatott feladat – több pályázattal próbálkoztak. Összességében az épület 
szigetelésével együtt a fejlesztés nagymértékben hozzájárul az óvoda gazdaságos üzemeltetéséhez.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi határozatot hozta: 

24/2009. (III.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Önkormányzati  Minisztérium 8/2009. (II.  26.) ÖM rendeletében megfogalmazott  „A 
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi 
buszok beszerzése” kiírásra pályázatot nyújt be. 

A  pályázat  célja:  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda 
felújítása, bővítése, akadálymentesítése

A fejlesztés megvalósulási helye: 

Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
8319 Lesenceistvánd, Zrínyi M. u. 10.

A fejlesztés forrás összetétele adatok Ft-ban

Megnevezés 2009. év
Saját forrás 3.966.129,- Ft
Hitel
Támogatásból igényelt összeg 15.864.517,- Ft
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen: 19.830.646,- Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (I.07.) számú rendeletében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester
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6.2. Cserkészcsapat támogatása

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  a  cserkészcsapat  vezetője  levélben  megkereste  az 
önkormányzatot, melyben kérte, hogy lehetőségéhez képest az önkormányzat támogassa a cserkészetet. 
Javasolta, hogy a cserkészcsapat taglétszámának megfelelően 2.000,- Ft-tal támogassa az önkormányzat a 
csapatot. 
Dr. Benedek Ádám képviselő: Elmondta, hogy a cserkészcsapatot minimum 2.500,- Ft-tal támogassa az 
önkormányzat.

Tóth Csaba polgármester:  Megköszönte  a  javaslatot.  Véleménye  szerint  a  2000 Ft-os  támogatás  is 
megfelelő hozzájárulás a cserkészcsapat működéséhez. Az önkormányzat a jelenlegi gazdasági helyzetben 
nagyobb összegű támogatást nem tud nyújtani. 

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi határozatot hozta: 

25/2009. (III.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 392. sz. Lesence 
Cserkészcsapatot a taglétszámnak megfelelően 2.000,- Ft/fő összeggel támogatja.
A  támogatást  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetésben  a  NONPROFIT 
szervek támogatására tervezett alapból biztosítja. 

Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

6.3. Túristvándi község meghívója V. Nemzetközi Molnártalálkozóra

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a Túristvándi Község Önkormányzata 2009. májusában az 
V.  Nemzetközi  Molnártalálkozóra  meghívta  a  lesenceistvándi  önkormányzatot.  Véleménye  szerint  a 
meghívásnak eleget kell tenni, hiszen Magyarországon 3 Istvánd-i község van: Zalaistvánd, Túristvándi 
és  Lesenceistvánd.  Túristvándival  a  kapcsolatfelvétel  még  nem  történt  meg.  Javasolta,  hogy  a 
rendezvényen vegyen részt a képviselő-testület.

6.4. Megvárásolt területek bérbe adása

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a megvásárolt  területeket,  melyeken a leendő lakótelkek 
kerülnek kialakításra, Szegi Károly vállalkozó ki szeretné bérelni. Elmondta, hogy a terület a vállalkozása 
szempontjából kedvező helyen van, az önkormányzat az idei év során a telkek kialakítását nem kezdi el, 
így javasolta a terület bérbe adását.  A vállalkozóval az önkormányzat  haszonbérleti  szerződést kötne. 
Szegi Károly a területért természetben kíván fizetni. 
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Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi határozatot hozta: 

26/2009. (III.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  korábban 
megvásárolt  278/1 hrsz, 278/2 hrsz.,  valamint  a 0130/1 hrsz. területeket bérbe 
adja  1  éves  időtartamra  Szegi  Károly  vállalkozónak  a  határozat  mellékletét 
képező szerződésnek megfelelően.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés megkötésével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

6.5. Pályázati prémiumról és ruházati költségtérítésről való lemondás megvásárolt területek 
bérbe adása

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  2008-as  évben  23.760.0000,-  Ft  forrást  sikerült  az 
önkormányzatnak elérnie pályázatokon. A 2008-as pályázatok alapján az elnyert forrás mértéke 650.000,- 
Ft jutalmat eredményez. A jelenlegi gazdasági helyzetre hivatkozva javasolta, hogy a 2004-ben alkotott 
pályázatírási prémium szabályzatot a képviselő-testület helyezze hatályon kívül.
Az előterjesztés második részében az őt megillető ruházati költségtérítésről lemondott. A költségvetés fő 
összegei  változatlanok  maradnának,  ugyanis  ezen  összeggel  szeretné  növelni  a  023  Rendszeres 
gyermekvédelmi ellátás szakfeladaton belül a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához való 
önkormányzati hozzájárulást. 

Kérte a képviselők kérdéseit, észrevételeit. 

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  így  a  polgármester  kérte  a  ruházati  költségtérítésről  való 
lemondásának tudomásul vételét.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi határozatot hozta: 

27/2009. (III.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi, 
hogy Tóth Csaba polgármester a 2009. évi ruházati költségtérítéséről lemond.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi határozatot hozta: 

28/2009. (III.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  pályázati 
prémiumról szóló szabályzatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Több tárgy hiányában a polgármester Képviselő-testület ülését 18 óra 10 perckor bezárta.

K. m. f.

Tóth Csaba Nagyné Simon Margit 
polgármester megbízott körjegyző
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