
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 166-17/2009.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  december  02-án 
(szerda) 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Polgármesteri Hivatal 

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester

Nagy Károly alpolgármester
Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit, Bogdán István, Orbán Kálmán és Zámbó Mária képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  11.§.  (9)  bekezdése, 
alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 8 
képviselőből 7 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül,  alakszerű határozathozatal  nélkül  – egyhangúlag –  az alábbiak  
szerint állapít meg:

NA P I R E N D :

1.) 2010. évi vízterhelési díj
2.) 2010. évi hulladékszállítási díj megállapítása (rendelettervezet)
3.) Kommunális erőgép közbeszerzési eljárása

Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirend tárgyalására.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) 2010. évi vízterhelési díj
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2009. november 27-én 
kelt levelében tájékoztatta Lesenceistvánd polgármesterét a 2010. évi fajlagos vízterhelési díjról. A levél 
az  előterjesztés  részét  képezi,  azt  a  képviselő-testületi  tagok megkapták.  A vízterhelési  díj  2010.  évi 
fajlagos mértékét 14,01 Ft/m³ + ÁFA összegben határozta meg. 2010. évben – eltérően az előző évektől – 
a  vízterhelési  díjat  január  1-jétől  kívánják  alkalmazni,  nem  visszamenőlegesen  elszámolni,  ezért 
jóváhagyatásának  időben  illeszkedni  kell  az  adott  évre  vonatkozó  csatornadíj  megállapításának 
határidejéhez. 

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



130/2009. (XII.02.) sz. Li. határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „2010.  évi  vízterhelési  díj” című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  vízterhelési  díj  2010.  évi  fajlagos 
mértékét 14,01 Ft/m3 + ÁFA. összegben tudomásul veszi.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

2.) 2010. évi hulladékszállítási díj megállapítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. 
A Remondis Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. megküldte a 2010. évre vonatkozó hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat. 
A hulladékszállítási díj alapja a szolgáltató által benyújtott díjkalkuláció, ami tartalmazza a szolgáltató 
várható kiadásait. Ennek megfelelően anyagköltség, személyi jellegű költség, közvetlen költség, gyűjtés-
szállítás költség, hulladékkezelés költsége terheli a szolgáltatót. A hulladékszállítás díja 323,- Ft/ürítés + 
25 % ÁFA. 

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

19/2009. (XII.03) Kt. rendelet

A települési  szilárd és folyékony hulladékkal  kapcsolatos hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról,  a 
köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Kommunális erőgép közbeszerzési eljárása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés!)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy az ajánlattételi felhívás a képviselő-testületi tagok részére 
átadásra került, így mindenki részleteiben tájékozódhatott annak tartalmáról. A CÉDE pályázat keretében 
az Önkormányzat támogatásban részesült, mely támogatást kommunális erőgép és hozzá csatlakoztatható 
munkagépekre  fordítja.  A  beszerzés  közbeszerzési  eljárás  köteles.  Az  Önkormányzat  az  eljárás 
lefolytatására a VeszprémBer Zrt-t bízta meg 300.000,- Ft + ÁFA díjért. A megbízási szerződés aláírása 
megtörtént. A cég elkészítette az ajánlattételi felhívást, mely a Közbeszerzési Értesítőben fog megjelenni. 
Az ajánlattételi felhívás tartalmazza a beszerezni kívánt eszközöket. 

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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131/2009. (XII.02.) sz. Li. határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  kommunális  erőgép  és  hozzá 
csatlakoztatható  munkagépek  eszközbeszerzés  egyszerű  közbeszerzési  eljárásának  –  a  határozat 
mellékletét tartalmazó - ajánlattételi felhívását az alábbiak szerint állapítja meg:
Teljes mennyiség vagy érték:
a) 1 db kommunális erőgép: minimum 50 LE;
b) 1 db karos rézsükasza minimum 3 m kinyúlású 100 cm szárzúzó fejjel;
c) 1 db mulcsozó vízszintes oldalirányban állítható minimum 150 cm vágószélesség y késes;
d) 1 db fűnyíró gyűjtős minimum 150 cm vágószélesség;
e) 1 db ágaprító zúzó minimum 150 mm vastag ág befogadására;
f) 1 db három oldalra billenthető pótkocsi ráfutófékes terhelhetőség: minimum 2500 kg;
g) 1 db hóeke állítható v alakban is minimum 190 cm munkaszélesség.

Az ajánlattételi dokumentáció beszerzése: 
Hely: VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A)
Határidő: 2010. január 21. 11:00 óra
A dokumentáció ellenértékét, 30.000,- Ft-ot Lesenceistvánd Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél 
vezetett 11748052-15427827 számú számlájára kell átutalni.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 25 
perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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