
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám: 641-2/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és Uzsa  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  május  21-án  (szerda)  18.00  órai  kezdettel 
megtartott együttes nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,
Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit, Zámbó Mária képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester,
Gábor Oszkár, Hogyorné Szi Márton Ildikó, Perger István és Szi-Benedek Józsefné képviselők

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 Lesenceistvánd Képviselő-
testülete részéről a megválasztott 8 képviselőből 5 képviselő jelen van, Uzsa Képviselő-testülete részéről 
a megválasztott 6 képviselőből 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testületek 
együttes ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  
ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  –  egyhangú  szavazással  -,  Uzsa  Képviselő-testülete  5   igen  
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az ülés napirendjét az alábbiak  
szerint állapítja meg:

NA P I R E N D :

1.) Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat 2008. évi munkájáról
A tájékoztatót készítette Dr. Benedek Ádám háziorvos

2.) Tájékoztató a Védőnői Szolgálat 2008. évi munkájáról
A tájékoztatót készítette Szi Benedek Józsefné védőnő

3.) Tájékoztató a Fogorvosi Szolgálat 2008. évi munkájáról
A tájékoztatót készítette dr. Rónai András fogorvos

4.) Beszámoló a „Nekem tudnom s látnom kell” Alapítvány 2008. évi munkájáról
A tájékoztatót készítette Lakatos Zoltánné kuratóriumi elnök



5.)  Tájékoztató  a  Lesenceistvánd-Uzsa  Sportegyesület  2008.  évi  tevékenységéről,  pénzügyi 
helyzetéről

A tájékoztatót készítette Nyírő-Bognár Károly Sportegyesület elnöke

6.) Költségvetési szerv besorolása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester

7.)  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvodában  a  2009/2010-es  nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat 2008. évi munkájáról
A tájékoztatót készítette Dr. Benedek Ádám háziorvos

Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  Dr.  Benedek  Ádám  háziorvostól,  hogy  kívánja-e  szóban 
kiegészíteni az írásos tájékoztatót a háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatban.

Dr.  Benedek  Ádám  háziorvos:  Elmondta,  hogy  a  tájékoztatóban  Leseceistvánd  és  Uzsa  Községre 
vonatkozó adatok szerepelnek, hiszen a praxist nem lehet teljesen elkülöníteni a két településre.   További 
kiegészítést nem kívánt tenni, elfogadásra javasolta a beszámolót.

Tóth  Csaba  polgármester: Megköszönte  a  szóbeli  kiegészítést,  valamint  a  Doktor  Úr  munkáját. 
Megköszönte  az  írásos  tájékoztatót  is,  melyet  összeszedettnek,  áttekinthetőnek  tartott.  Elfogadásra 
javasolta a napirendet. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat 
elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:

43/2009. (V.20.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  háziorvosi  szolgálat  működéséről 
előterjesztett  tájékoztatót  tudomásul  veszi.  Köszönetét  fejezi  ki  a  háziorvosi  szolgálat  dolgozóinak  a 
település  lakossága  érdekében  végzett  eredményes  munkájáért,  melyet  a  település  lakosságának 
megelégedésére folytattak. 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

37/2009. (V.20.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  háziorvosi  szolgálat  működéséről  előterjesztett 
tájékoztatót  tudomásul  veszi.  Köszönetét  fejezi  ki  a  háziorvosi  szolgálat  dolgozóinak  a  település 
lakossága érdekében végzett  eredményes  munkájáért,  melyet  a település lakosságának megelégedésére 
folytattak. 
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2.) Tájékoztató a Védőnői Szolgálat 2008. évi munkájáról
A tájékoztatót készítette Szi Benedek Józsefné védőnő

Tóth Csaba polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban elmondta, hogy az írásos anyag a képviselő-
testületi tagok részére kiküldésre került. Az előterjesztés 2008. novemberében készült, így az nem a teljes 
2008-as évet tartalmazza. A beszámoló tartalmazza a korábbi évekhez kapcsolódóan a gyermeklétszám 
alakulását  településekre  külön  választva.  A  beszámolót  összeszedettnek,  áttekinthetőnek  tartotta. 
Megkérdezte Szi-Benedek Józsefné védőnőt, hogy az írásos előterjesztését kívánja-e szóban kiegészíteni.

Szi  Benedek  Józsefné  védőnő:  A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  az  írásos  előterjesztésben  a 
legfontosabb információkat leírta, így azt szóban nem kívánja kiegészíteni.

Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  a  védőnő  munkáját,  valamint  az  összeszedett,  részletes 
előterjesztését. Elfogadásra javasolta a napirendet. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat 
elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:

44/2009. (V.20.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  védőnői  szolgálat  működéséről 
előterjesztett  tájékoztatót  tudomásul  veszi.  Köszönetét  fejezi  ki  a  védőnői  szolgálat  dolgozójának  a 
település  lakossága  érdekében  végzett  eredményes  munkájáért,  melyet  a  település  lakosságának 
megelégedésére folytattak. 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

38/2009. (V.20.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  védőnői  szolgálat  működéséről  előterjesztett 
tájékoztatót tudomásul veszi. Köszönetét fejezi ki a védőnői szolgálat dolgozójának a település lakossága 
érdekében végzett eredményes munkájáért, melyet a település lakosságának megelégedésére folytattak. 

3.) Tájékoztató a Fogorvosi Szolgálat 2008. évi munkájáról
A tájékoztatót készítette dr. Rónai András fogorvos

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Dr. Rónai András fogorvos az ülésen nem tudott megjelenni, 
ezért  az  írásos  előterjesztését  az  ő  távollétében  tárgyalják  a  képviselő-testületek.  Az  írásos 
előterjesztésben a fogorvos úr leírta, hogy a betegellátás változatlan formában, a 2007. évivel megegyező 
személyi  és  egyéb  feltételekkel  működik.  A  betegforgalom  58%-a  a  lesencetomaji  rendelőben 
bonyolódott  le.  A  páciensek  18%-a  lesenceistvándi  beteg,  7%-a  uzsai  beteg  volt.  Az  előterjesztést 
összeszedettnek tartja, azt elfogadásra javasolta.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat 
elfogadását.
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:

45/2009. (V.20.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  fogászati  ellátásról  előterjesztett 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
Köszönetét fejezi ki a fogászati ellátás dolgozóinak a település lakossága érdekében végzett eredményes 
munkájáért, melyet a település lakosságának megelégedésére folytattak. 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

39/2009. (V.20.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  fogászati  ellátásról  előterjesztett  tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
Köszönetét fejezi ki a fogászati ellátás dolgozóinak a település lakossága érdekében végzett eredményes 
munkájáért, melyet a település lakosságának megelégedésére folytattak. 

4.) Beszámoló a „Nekem tudnom s látnom kell” Alapítvány 2008. évi munkájáról
A tájékoztatót készítette Lakatos Zoltánné kuratóriumi elnök

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Lakatos Zoltánné kuratóriumi elnök telefonon jelezte, hogy 
az  ülésen  egyéb  elfoglaltsága  miatt  nem tud  részt  venni.  Az  alapítvány elnöke  által  készített  írásos 
előterjesztést a képviselő-testületi tagok megkapták. Kiemelte, hogy az alapítvány záróegyenlege 2008. 
október 31-én 512.000,- Ft. Az alapítvány 2008-ban az iskola részére fejlesztő játékokat, az óvoda részére 
udvari csúszdát vásárolt. Az írásos előterjesztést elfogadásra javasolta.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat 
elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:

46/2009. (V.20.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd települési önkormányzat képviselő-testülete a „Nekem tudnom s látnom kell” Alapítvány 
beszámolóját tevékenységéről tudomásul veszi.
Köszönetét fejezi ki az alapítvány valamennyi tagjának a diákok érdekében végzett áldozatos munkájáért.
További sok sikert kíván az alapítvány tevékenységéhez.

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

40/2009. (V.20.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  „Nekem  tudnom  s  látnom  kell”  Alapítvány 
beszámolóját tevékenységéről tudomásul veszi.
Köszönetét fejezi ki az alapítvány valamennyi tagjának a diákok érdekében végzett áldozatos munkájáért.
További sok sikert kíván az alapítvány tevékenységéhez.
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5.)  Tájékoztató  a  Lesenceistvánd-Uzsa  Sportegyesület  2008.  évi  tevékenységéről,  pénzügyi 
helyzetéről

A tájékoztatót készítette Nyírő-Bognár Károly Sportegyesület elnöke

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy Nyírő-Bognár Károly egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen 
nem jelent meg. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat és Uzsa Települési Önkormányzat a 2008-as 
évben  300.000,-  -  300.000,-  Ft-tal  támogatta  a  Sportegyesületet.  Emellett  tagdíjakból,  valamint 
jegyeladásból  származott  bevételük.  A  bevételek  mellett  tételesen  szerepelnek  a  kiadások.  A 
Sportegyesület  2008.  évi  záró  egyenlege:  9.580,-  Ft.  Javasolta,  hogy  az  önkormányzatok  a 
lehetőségeikhez képest  továbbra is  támogassák az egyesületet  és adják meg a lehetőséget  a sportolni 
vágyó fiataloknak. Az előterjesztést javasolta elfogadni.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat 
elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:

47/2009. (V.20.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  Sportegyesület  tevékenységéről 
előterjesztett  tájékoztatót,  és  az  egyesület  elszámolását  a  részére  biztosított  2008.  évi  támogatásról 
elfogadja.

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

41/2009. (V.20.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  Sportegyesület  tevékenységéről  előterjesztett 
tájékoztatót, és az egyesület elszámolását a részére biztosított 2008. évi támogatásról elfogadja.

6.) Költségvetési szervek besorolása
Előterjesztő: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

Tóth Csaba polgármester:  Felkérte Nagyné Simon Margit megbízott körjegyzőt, hogy a költségvetési 
szervek besorolásának indokoltságáról tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat.

Nagyné  Simon  Margit  megbízott  körjegyző:  Elmondta,  hogy az  írásos  előterjesztés  tartalmazza  a 
törvény előírásai  miatti  változásokat.   A  települések  jelenleg  két  önálló  intézményt  tartanak  fenn  a 
körjegyzőséget és az általános iskolát. Ezek közül a vonatkozó törvényi előírások alapján a körjegyzőség 
továbbra  is  önálló  költségvetési  szerv  marad.  Az  iskola  és  a  jelenleg  részben  önállóként  működő 
költségvetési szervek besorolása a fenntartó joga.  Az önállóan működő szervek esetében dönteni kell 
arról  is,  hogy mely  önállóan gazdálkodó és  működő költségvetési  szervhez látja  el  a  gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, kiegészítéseket.

Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat kívánnak-e kiegészítést tenni.

Az előterjesztéssel  kapcsolatban kérdés,  hozzászólás nem hangzott  el,  így a polgármester  elfogadásra 
javasolta az előterjesztést.
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

48/2009. (V. 21.) Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  költségevetési  szervek jogállásáról  és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján a Százholdas pagony Közös Fenntartású Napközi 
Otthonos Óvoda költségvetési szervet az alábbi határozatával besorolja és a költségvetési szerv alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A költségvetési szerv

Rövid neve: Óvoda

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig  nevelő  intézmény,  ami  gondoskodik  a  gyermek  neveléséhez 
szükséges,  a  teljes  óvodai  életet  magában  foglaló  foglalkozásokról  és 
biztosítja  a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok.

Alaptevékenysége: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851011 Óvodai nevelés

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
  nevelése, ellátása

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és
 családok életminőségét javító programok

Használt szakfeladatok 2010. január 1-től:
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
851011-1 Óvodai nevelés

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
  nevelése, ellátása

890114-1 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Kiegészítő tevékenysége kiegészítő tevékenységet nem folytat.

Kisegítő tevékenysége: kisegítő tevékenységet nem folytat.

Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányinak felső határa a szerv kiadásaiban:
-

Típus szerinti besorolása:

A tevékenység jellege alapján : közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv

A pénzügyi gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 151.

Előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsága szerinti besorolása:

Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
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Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

42/2009. (V.20.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  költségevetési  szervek jogállásáról  és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján a  Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi 
Otthonos Óvoda  költségvetési szervet az alábbi határozatával besorolja és a költségvetési szerv alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A költségvetési szerv

Rövid neve: Óvoda

Jogszabályban meghatározott közfeladata:  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig  nevelő  intézmény,   ami  gondoskodik  a  gyermek  neveléséhez 
szükséges,  a  teljes  óvodai  életet  magában  foglaló  foglalkozásokról  és 
biztosítja  a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok.

Alaptevékenysége: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851011 Óvodai nevelés

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
  nevelése, ellátása

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és
 családok életminőségét javító programok

Használt szakfeladatok 2010. január 1-től:
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
851011-1 Óvodai nevelés

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
  nevelése, ellátása

890114-1 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Kiegészítő tevékenysége kiegészítő tevékenységet nem folytat.

Kisegítő tevékenysége: kisegítő tevékenységet nem folytat.

Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányinak felső határa a szerv kiadásaiban:
-

Típus szerinti besorolása:

A tevékenység jellege alapján : közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv

A pénzügyi gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
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8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 151.
Előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsága szerinti besorolása:

Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

7.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában a 2009/2010-es nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  az  óvodai  beíratás  2009.  május  05-én  megtörtént.  Az 
óvodába a 2009/2010-es nevelési évben 43 gyermeket írattak be, ezért indokolttá válik a 2 vegyes csoport 
kialakítása. Az írásos előterjesztést elfogadásra javasolta.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat 
elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:

49/2009. (V.20.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Százholdas  Pagony  Közös 
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fenntartója  az  óvodai  csoportok számát  a  2009/2010-es  nevelési 
évben 2 vegyes csoportban határozza meg.

Az intézmény működési  területét  a  fenntartó  önkormányzatok  közigazgatási  területével  megegyezően 
Lesenceistvánd és Uzsa községek közigazgatási területében határozza meg.

A Képviselő-testület  az  indítható  óvodai  csoportok  számát  és  az  intézmény  működési  területét  jelen 
határozatával közzéteszi.

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

43/2009. (V.20.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású 
Napköziotthonos Óvoda fenntartója az óvodai csoportok számát a 2009/2010-es nevelési évben 2 vegyes 
csoportban határozza meg.

Az intézmény működési  területét  a  fenntartó  önkormányzatok  közigazgatási  területével  megegyezően 
Lesenceistvánd és Uzsa községek közigazgatási területében határozza meg.

A Képviselő-testület  az  indítható  óvodai  csoportok  számát  és  az  intézmény  működési  területét  jelen 
határozatával közzéteszi.

Tóth Csaba polgármester további napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 16.45 perckor bezárta.

Tóth Csaba Kovács Károly
polgármester polgármester

Nagyné Simon Margit
megbízott körjegyző
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