
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 166-12/2009.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete 2009.  szeptember  30-án 
(szerda) 08.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 és Zámbó Mária 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, 
alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 8 
képviselőből 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  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.)  Helyi  rendeletek  felülvizsgálata  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  irányelv 
alapján
2.) Pályázat borvidékek megközelítésére

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)    Helyi  rendeletek  felülvizsgálata  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  irányelv   
alapján
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  A  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  irányelv  2006. 
december  28-án  lépett  hatályba.  A tagállamoknak  a  hatálybalépést  követő  három éven belül  kell  az 
irányelvben foglalt rendelkezéseket átültetniük a hazai jogrendszereikbe. 
A Magyar Közlönyben kihirdetésre került az irányelvet hazai jogba átültető „A szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól” szóló 2009. évi  LXXVI. törvény ( továbbiakban: 
kerettörvény ). 
Áttanulmányozva  a  kerettörvényt  megállapítható,  hogy  az  irányelv  nem  vonatkozik  olyan 
szolgáltatásokra,  amelyek  nem  gazdasági  jellegűek,  vagyis  amelyeket  az  állam  közérdekből  nyújt, 
gazdasági  megfontolásoktól  mentesen:  pénzügyi,  közigazgatás,  közoktatás,  közlekedés,  egyes 
egészségügyi,  szociális  és  gyermekjóléti  szolgáltatások,  adó-,  illeték-,  vám-,  járulék-  és  egyéb,  az 



államháztartás valamely alrendszerét megillető befizetési kötelezettségekkel összefüggő hatósági eljárás 
stb. 
Fentiek alapján Lesenceistvánd Önkormányzatának valamennyi  hatályos rendeletét felül kell  vizsgálni 
abból a szempontból, érinti-e valamely rendelkezése az irányelv valamely rendelkezését, minden rendelet 
esetében Képviselő-testületi döntés szükséges. 
Célszerű  elsőként  meghatározni  azon  jogszabályok  körét,  amelyeket  az  irányelv  rendelkezései  nem 
érintenek  és  erről  összevont  határozatban  dönteni  (I:  határozati  javaslat).  Az  irányelvvel  érintett 
rendeletek felülvizsgálatát,  szükséges módosítását úgy kell ütemezni,  hogy az 2009. szeptember 30-ig 
lezáruljon  (II.  határozati  javaslat),  tekintettel  arra,  hogy  a  jogharmonizációs  zárójelentést  az 
Önkormányzati Minisztérium részére 2009. október 31-ig meg kell küldeni.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a körjegyző szóbeli kiegészítését. Megkérdezte a képviselőket, 
van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

97/2009. (IX.30.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A belső piaci szolgáltatásokról” szóló, az 
Európai  Parlament  és  a  Tanács  2006/123/EK számú  irányelvéből  adódó  jogharmonizációs  feladatok 
végrehajtása során megállapítja, hogy az alábbi önkormányzati rendeletek szabályozási köre az irányelv 
rendelkezéseit nem érinti:

Rendelet száma Megnevezése 2006/123/EK számú irányelv ….. 
cikke alapján

3/2002. (II.12.) Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

13 és 15 cikk

2/2003. (IV.4.) A közművelődéséről 2. cikk (2) bekezdés i pont alapján
10/2003. (IX.15.) Bursa Hungarica felsőoktatási 

önkormányzati ösztöndíj pályázatról
2. cikk (2) bekezdés j pont alapján

11/2003. (XI.20.) A köztisztviselők juttatásairól és 
támogatásairól

2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

15/2004. (IX.10.) A gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról

2. cikk (2) bekezdés j pont alapján

19/2004. (IX.28.) Az állattartás helyi szabályairól 2. cikk (2) bekezdés i pont alapján
20/2005.(XII.15.) A helyi építési szabályzatról 2. cikk (2) bekezdés i pont alapján
2/2006. (II.08.) Az Önkormányzat saját bevételeinek 

alapjául szolgáló díjakról
2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

7/2006. (IV.26.) A fiatal házasok első lakáshoz jutásának 
támogatásáról

2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

9/2007. (XI.22.) Lesenceistvánd  Települési 
Önkormányzat  szervezeti  és  működési 
szabályzatáról

2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

16/2007. (XII.14.) A helyi adókról 2. cikk (3) bekezdés
6/2008. (V.29.) Az  egyes  önkormányzati  hatósági 

hatáskörök átruházásáról 
2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

8/2008. (XI.26.) Az  önkormányzati  tulajdonú  közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjról

2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

10/2008. (XII.17.) Az építményadóról 2. cikk (3) bekezdés
1/2009. (II.07.) Az önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről
2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

5/2009. (IV.08.) Az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.07.) 
Kt. rendelet módosításáról

2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

6/2009. (V.22.) Az önkormányzat 2009. évi 2. cikk (2) bekezdés i pont alapján
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költségvetéséről szóló 1/2009. (II.07.) 
Kt. rendelet módosításáról

7/2009. (V.22.) A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról

2. cikk (2) bekezdés j pont alapján

8/2009. (VI.24.) Az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.07.) 
Kt. rendelet módosításáról

2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

9/2009. (VII.27.) „Lesenceistvándért” kitüntetés 
alapításáról és adományozásának 
rendjéről

2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

10/2009. (IX.16.) Az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.07.) 
Kt. rendelet módosításáról

2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

11/2009. (IX.16.) Az önkormányzati rendeletek hatályon 
kívül helyezéséről

2. cikk (2) bekezdés i pont alapján

Határidő: 2009. december 28.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

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

98/2009. (IX.30.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  a  település  címeréről,  
zászlajáról  és  pecsétjéről,  valamint  azok  használatáról  szóló  4/1999.  (VII.12.)  Kt.  rendeletét  és 
megállapította,  hogy  annak  rendelkezései  összeegyeztethetőek  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló 
2006/123/EK irányelvvel.

2.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  a  Környezetvédelmi 
Alapjáról  szóló  7/2002.  (IV.25.)  Kt.  rendeletét és  megállapította,  hogy  annak  rendelkezései 
összeegyeztethetőek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.

3.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  a  talajterhelési  díjról  
szóló 8/2006. (IV26.) Kt. rendeletét és megállapította, hogy annak rendelkezései összeegyeztethetőek a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.

4.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  a települési  szilárd  és  
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról  
és  a  környezet  védelméről  szóló  12/2006.  (VI.30.)  Kt.  rendeletét  és  megállapította,  hogy  annak 
rendelkezései összeegyeztethetőek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.

5.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  a  temetőkről  és  a 
temetkezésről  szóló  13/2005.  (X.28.)  Kt.  rendeletét és  megállapította,  hogy  annak  rendelkezései 
összeegyeztethetőek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.

6.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  a  helyi  
hulladékgazdálkodási  tervről  szóló  17/2004.  (IX.28.)  Kt.  rendeletét és  megállapította,  hogy  annak 
rendelkezései összeegyeztethetőek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.

7.) Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a közterület használatáról  
és  az  üzemképtelen  járművek  elhelyezésének  rendjéről  szóló  19/2006.  (XII.1.9)  Kt.  rendeletét és 
megállapította,  hogy  annak  rendelkezései  összeegyeztethetőek  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló 
2006/123/EK irányelvvel.
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Határidő: 2009. december 28. (1-7 pont)
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző (1-7 pont)

2.) Pályázat borvidékek megközelítésére
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal közleményében 
közzé tette,  hogy az Európai  Vidékfejlesztési  Alapból  a mezőgazdasági  utak fejlesztéséhez nyújtandó 
támogatások igénybevételére pályázat nyújtható be. Javasolta a pályázat benyújtását.

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

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

99/2009. (IX.30.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, mezőgazdasági utak fejlesztése támogatásra.

A pályázat célja: Borvidékek megközelítése színvonalának javítása

A fejlesztés forrásösszetétele:     adatok Ft-ban
Megnevezés 2010. év

Ingatlan építés felújítás 37.155.890,-
Egyéb költségek, ráfordítások 3.715.589,-
Elszámolás összesen 40.871.479,-
A referencia  árak  alapján  elszámolható 
összkiadás

40.871.479,-

Kalkulált támogatás 30.653.609,-

A Képviselő-testület a 2010. évi saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében tervezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 08 óra 45 
perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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