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

Ügyiratszám: 641-4/2009.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és Uzsa  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  június 25-én (csütörtök)  17.00 órai  kezdettel 
megtartott rendkívüli, együttes nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház tárgyaló terme

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

Orbán Kálmán, Bogdán István, Nagy Károly, Varjúné Fodor Edit, 
Zámbó Mária képviselők

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

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  11.§.  (9)  bekezdése, 
valamint Uzsa Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§. (9) bekezdése alapján 
szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselő-
testülete részéről a megválasztott 8 képviselőből 6 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  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag -, Uzsa Képviselő-
testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  alakszerű  határozathozatal  nélkül  –  
egyhangúlag –  az alábbiak szerint állapít meg:

NA P I R E N D :

1.)  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  alapító  okiratának  és 
költségvetési besorolásának módosítása

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  alapító  okiratának  és 
költségvetési besorolásának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a költségvetési szervek, így a Százholdas Pagony Közös 
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda költségvetési besorolása is megtörtént, melyekre törvényi előírások 
miatt volt szükség. Az alapító okiratok módosítása a Magyar Államkincstár részére megküldésre került. 



Hiánypótlás miatt azonban a korábbi alapító okiratok módosítását javítani kell. Javasolta, hogy az alapító 
okiratok módosításának javítását a képviselő-testületi tagok fogadják el.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kovács Károly polgármester: Javasolta, hogy az alapító okirat módosítását a képviselő-testület fogadja 
el. 

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

70/2009. (VI .25.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi 
Otthonos Óvoda költségvetési szervet a jelen határozatával besorolja és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. 
§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján 
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.

Szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

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
(Óvodai fejlesztési tevékenység)

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

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
  nevelése, ellátása

(1993. évi LXXIX. törvény 121. §. (1) bek. 29. b) pontja)
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.
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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. 145.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alapító  okirat  módosítását  (s  így  az 
egységes szerkezetű új alapító okiratot) 2009. július 1. napi hatállyal elfogadja azzal, hogy a szervezet 
tevékenységének ágazati besorolása 2010. január 1. napján lép hatályba.
Egyúttal a 48/2009. (V. 20.) Li. számú határozatot hatályon kívül helyezi.

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

58/2009. (VI.25.) számú Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi 
Otthonos Óvoda költségvetési szervet a jelen határozatával besorolja és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. 
§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján 
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.

Szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

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
(Óvodai fejlesztési tevékenység)

Használt szakfeladatok 2010. január 1-től:
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
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851011-1 Óvodai nevelés
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai

  nevelése, ellátása
(1993. évi LXXIX. törvény 121. §. (1) bek. 29. b) pontja)

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. 145.

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alapító  okirat  módosítását  (s  így  az  egységes 
szerkezetű  új  alapító  okiratot)  2009.  július  1.  napi  hatállyal  elfogadja  azzal,  hogy  a  szervezet 
tevékenységének ágazati besorolása 2010. január 1. napján lép hatályba.
Egyúttal a 42/2009. (V. 20.) számú uzsai határozatot hatályon kívül helyezi.

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 17 óra 15 perckor 
bezárta.

Tóth Csaba Kovács Károly
polgármester polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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