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

Ügyiratszám: 641-7/2009.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és Uzsa  Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 18-án (szerda) 15.00 órai kezdettel 
megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Uzsa, Művelődési Ház tárgyaló terme

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester
Bogdán István,  Dr.  Benedek Ádám,  Orbán  Kálmán,  Varjúné  Fodor  Edit,  Morvainé  Szücs  Ágota  és 
Zámbó Mária képviselők

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

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs
Krizbai Rita védőnő
Nyírő-Bognár Mária óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Kovács  Károly  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 7 képviselő jelen van, Uzsa Képviselő-testülete részéről 
a megválasztott 6 képviselőből 6 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testületek 
együttes ülését megnyitja. 

Tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy Táborosi László uzsai képviselő 2009. november 16. napjával 
lemondott képviselői mandátumáról, döntését nem kívánta indokolni. A soron következő képviselő nem 
kívánta vállalni a képviselői szerepet, döntését azzal indokolta, hogy időközben Uzsáról elköltözött. Az új 
uzsai képviselő Madárné Németh Mária lett, akit bemutatott a képviselőknek.

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag -, Uzsa Képviselő-
testülete  6  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  alakszerű  határozathozatal  nélkül  –  
egyhangúlag –  az alábbiak szerint állapít meg:

NA P I R E N D :

1.)  Tájékoztató  Lesenceistvánd  és  Uzsa  közös  fenntartású  intézményeinek  2009.  III.  negyedévi 
gazdálkodásáról (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
2.) Lesenceistvánd és Uzsa közös fenntartású intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciója 
(óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
3.)  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítása 



4.)  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  Minőségirányítási 
Programjának módosítása
5.) Tájékoztató a „Nekem tudnom, s látnom kell” Alapítvány működéséről
6.) Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat működéséről
7.) Tájékoztató a Védőnői Szolgálat működéséről
8.) Tájékoztató a község Sport Egyesületének tevékenységéről

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)  Tájékoztató  Lesenceistvánd  és  Uzsa  közös  fenntartású  intézményeinek  2009.  III.  negyedévi 
gazdálkodásáról (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kovács Károly polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a teljesítések a kiadások 
vonatkozásában a védőnői szakfeladaton 67,87%-ban, a konyha szakfeladaton 52,46 %-ban, az óvoda 
szakfeladaton 52,18 %-ban, a háziorvosi szolgálatnál 72,86 %-ban, míg a temető szakfeladaton 16,98 %-
ban teljesültek. A napirendi pontot vitára bocsátotta.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

101/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös 
működtetésű  intézményeinek  2009.  III.  negyedévi  gazdálkodásáról  tájékoztató  (óvoda,  háziorvos, 
védőnő, temető, konyha)” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös 
működtetésű intézményeinek 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1/1-1/5 számú 
mellékletetek szerint elfogadja. 

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

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

90/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Lesenceistvánd  és  Uzsa  Községek  közös 
működtetésű  intézményeinek  2009.  III.  negyedévi  gazdálkodásáról  tájékoztató  (óvoda,  háziorvos, 
védőnő, temető, konyha)” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű 
intézményeinek 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1/1-1/5 számú mellékletetek 
szerint elfogadja. 

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

2



2.) Lesenceistvánd és Uzsa közös fenntartású intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciója 
(óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés a képviselő-testületi tagok részére 
kiküldésre  került.  A  háziorvosi  szolgálat  koncepciójához  kívánt  hozzászólni.  Pordán  Hajnalka 
asszisztenssel  történt  beszélgetése  során  megállapítást  nyert,  hogy  végzettsége  alapján  a  fizetési 
besorolása magasabb lehetne, mint a jelenlegi. Megkérdezte Tóth Csaba polgármester úrtól, tud-e erről a 
dologról többet mondani, hiszen Lesenceistvánd Települési Önkormányzat a gesztor. 

Tóth Csaba polgármester: Az  elhangzottakra  reagálva  elmondta,  hogy utána  fog  nézni  a  személyi 
anyagában.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy utána fog nézni a személyi anyagában.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő: Pordán  Hajnalka  munkájával  kapcsolatban  elmondta,  hogy 
lelkiismeretesen látja el feladatát, úgy gondolja, megérdemelné a magasabb juttatást.

Szi  Benedek  Józsefné  képviselő:  Ismervén  a  háziorvosi  szolgálat  korábbi  és  jelenlegi  működését 
elmondta, hogy az orvosi rendelőben a háziorvoson és védőnőn túl az asszisztensi feladatokat mindig két 
fő látta el. Lesencetomajon a mai napig ketten látják el azt a feladatot, melyet Lesenceistvándon Pordán 
Hajnalka egyedül lát el. Az évek során azonban az adminisztrációs munka nemhogy kevesebb, több lett. 
Javasolta a képviselő-testületeknek, amennyiben tudják, emeljék meg a juttatást.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Pordán Hajnalka munkájáért miniszteri kitüntetést kapott. 
Jelenleg a  javaslatról  dönteni  nem tudnak.  Tudomása  szerint  az  illetmény eltéríthető.  A költségvetés 
tárgyalásáig utána néznek mit lehet tenni, majd a képviselő-testületek döntenek. 

Kovács Károly polgármester: Megkérdezte a képviselő-testületi  tagokat,  hogy a közös működtetésű 
intézmények 2010. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

102/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös 
működtetésű intézményeinek  2010.  évi  költségvetési  koncepciójáról  szóló (óvoda,  konyha,  háziorvos, 
védőnő, temető,)” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös 
működtetésű intézményeinek 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést az 1/1-1/5 számú 
mellékletetek szerint elfogadja. 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:
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91/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Lesenceistvánd  és  Uzsa  Községek  közös 
működtetésű intézményeinek  2010.  évi  költségvetési  koncepciójáról  szóló (óvoda,  konyha,  háziorvos, 
védőnő, temető,)” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű 
intézményeinek  2010.  évi  költségvetési  koncepciójáról  szóló  előterjesztést  az  1/1-1/5  számú 
mellékletetek szerint elfogadja. 

3.)  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kovács  Károly  polgármester:  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  felkérte  Nyírő-Bognár  Mária 
óvodavezetőt mondja el, miért  volt szükség a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
egyrészt  azért  volt  szükség,  mert  a  SZMSZ  mellékletében  nem  szerepeltek  olyan  szabályzatok, 
melyeknek  szerepelni  kell,  másrészt  azért  volt  szükség  a  módosításra,  mert  az  óvoda  a  halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztő programjára támogatást nyert 2. alkalommal is és törvény írja elő, 
hogy az alap dokumentumokban ezen tevékenységnek meg kell jelenni. Az Alapító okiratban, a helyi 
nevelési programban már megjelent, az SZMSZ-ből és a Minőségirányítási Programból hiányoznak ezen 
fejezetek.

Kovács  Károly  polgármester:  Megköszönte  Nyírő-Bognár  Mária  óvodavezető  szóbeli  kiegészítését. 
Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, kívánnak-e hozzászólni a napirendi ponthoz.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

103/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Százholdas Pagony Közös Fenntartású 
Napköziotthonos  Óvoda  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosítása”  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Százholdas Pagony Közös Fenntartású 
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

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

92/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású 
Napköziotthonos  Óvoda  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  módosítása”  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
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Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású 
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester

4.)  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  Minőségirányítási 
Programjának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kovács  Károly  polgármester:  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  felkérte  Nyírő-Bognár  Mária 
óvodavezetőt mondja el, miért  volt szükség a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos 
Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítására.

Dr. Benedek Ádám képviselő 15.15 perckor megérkezett a képviselő-testületi ülésre, így Lesenceistvánd  
Települési Önkormányzat képviselő-testülete 8 főre egészült ki.

Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Minőségirányítási Program 
módosítására az előbb elhangzottak miatt volt szükség. Szintén alap dokumentum, melyben az érintett 
pontokat szükséges kiegészíteni. 

Kovács  Károly  polgármester:  Megköszönte  Nyírő-Bognár  Mária  óvodavezető  szóbeli  kiegészítését. 
Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, kívánnak-e hozzászólni a napirendi ponthoz.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

104/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Százholdas Pagony Közös Fenntartású 
Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítása” című  előterjesztést megtárgyalta 
és a következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Százholdas Pagony Közös Fenntartású 
Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítását tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

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

93/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású 
Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítása” című  előterjesztést megtárgyalta 
és a következő határozatot hozta:

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású 
Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítását tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester
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5.) Tájékoztató a „Nekem tudnom, s látnom kell” Alapítvány működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kovács  Károly  polgármester:  Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  írásos  anyag 
kiküldésre  került.  Az  Alapítvány képviseletében  nem jelent  meg  senki  az  ülésen.  Kérte  Tóth  Csaba 
polgármestert szóban egészítse ki a napirendi pontot.

Tóth Csaba polgármester: Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon összeszedett 
anyagot kaptak a képviselő-testületi tagok. Az Alapítvány számláján 2009. október 31. napján 616.000,- 
Ft van, mely biztosítja az Alapítvány hatékony működését. Az Alapítvány bevételei főként az adó 1 %-
ának  felajánlásából  származik.  Véleménye  szerint  az  Alapítvány  a  kitűzött  célok  elérése  érdekében 
dolgozik, hatékonyan, támogatja az iskolás gyermekeket. Javasolta a tájékoztató elfogadását.

Kovács Károly polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Megkérdezte a képviselő-testületek 
tagjait, kívánják-e szóban kiegészíteni az elhangzottakat.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

105/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a „Nekem tudnom, s látnom 
kell”  Alapítvány 2009 évi  működéséről”  című előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő határozatot 
hozta:

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  „Nekem  tudnom,  s  látnom  kell” 
Alapítvány működéséről szóló – a határozat mellékletét képező – 2009 évi tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

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

94/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Tájékoztató a „Nekem tudnom,  s  látnom kell” 
Alapítvány 2009 évi működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  „Nekem  tudnom,  s  látnom  kell”  Alapítvány 
működéséről szóló – a határozat mellékletét képező – 2009 évi tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester

6.) Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés a képviselő-testületi tagok részére 
kiküldésre  került.  Megkérdezte  Dr.  Benedek  Ádám  képviselőt,  Lesenceistvánd  és  Uzsa  községek 
háziorvosát, kívánja-e kiegészíteni írásos előterjesztését.
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Dr. Benedek Ádám képviselő, háziorvos: Nem kívánta szóban kiegészíteni írásos előterjesztését. Az 
előterjesztéssel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Háziorvosi Szolgálat beszámolóját áttekintve a települések 
egészségügyi helyzetéről kapnak a képviselők képet. A beszámoló részletes, minden területre kiterjedő. 
Elfogadásra javasolta a Háziorvosi Szolgálat 2009. évi tájékoztatóját. 

Dr.  Benedek  Ádám  képviselő,  háziorvos:  Elmondta,  hogy  Pordán  Hajnalka  asszisztens  miniszteri 
dicséretben részesült. 

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a költségvetési  koncepció tárgyalásakor  már  említette  a 
miniszteri dicséretet. Tájékoztatta Dr. Benedek Ádám képviselőt, hogy megérkezése előtt a képviselő-
testületek  tárgyaltak  Pordán  Hajnalka illetményéről.  A költségvetési  rendelet  tárgyalásakor  a  javaslat 
tárgyalására újból visszatérnek.

Dr.  Benedek  Ádám  képviselő,  háziorvos:  A  javaslatot  megköszönte.  Véleménye  szerint  Pordán 
Hajnalka fizetése nagyon alacsony, 2-3 ember munkáját végzi egyedül. 

Kovács  Károly  polgármester: Megköszönte  a  hozzászólásokat.  Kérte  a  képviselő-testületi  tagok 
észrevételeit, kérdéseit. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

106/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Háziorvosi  Szolgálat 
működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat működéséről szóló 
– a határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

95/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Háziorvosi Szolgálat működéséről” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Háziorvosi  Szolgálat  működéséről  szóló  –  a 
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester

7.) Tájékoztató a Védőnői Szolgálat működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kovács  Károly  polgármester:  A  Védőnői  Szolgálattal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Szi  Benedek 
Józsefné védőnő nyugdíjba vonult. Helyette Krizbai Rita védőnő látja el a védőnői feladatokat. 
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Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Krizbai Rita védőnő frissen diplomázott, kezdő. Az általa 
készített  beszámolóból  is  látszik,  hogy  munkáját  odaadással,  lelkiismeretesen  látja  el.  A  beszámoló 
nagyon összeszedett, átgondolt, a védőnői munka minden szegmensére kiterjedő. Megköszönte a szép 
munkát, az Önkormányzatokkal, családokkal, Háziorvosi Szolgálattal, valamint az „Együtt Egymásért” 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal történő hatékony együttműködést. 

Dr. Benedek Ádám képviselő,  háziorvos: Megköszönte a védőnő munkáját.  Véleménye  szerint  egy 
frissen diplomázottnak, egyedül, két településen helyt állni nem könnyű feladat. Az iskolában tanultak és 
a  gyakorlat  nagyon  távol  állnak  egymástól,  az  új  védőnő  ennek  ellenére  is  jól  teljesít.  Aranyosan 
beilleszkedett, jó vele együtt dolgozni. 

Szi  Benedek  Józsefné  képviselő:  Elmondta,  hogy  Krizbai  Rita  védőnő  friss  diplomájával  nagyon 
ügyesen látja el a védőnői teendőket. Folyamatosan fejlődik. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Védőnői Szolgálat beszámolóját az idei évben nem Szi 
Benedek Józsefné védőnő készítette, hiszen ő már nyugdíjas. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 
nevében megköszönte a védőnő pályafutása során tanúsított  áldozatos munkáját.  A nyugdíjas éveihez 
kitartást, sok pihenést kívánt neki. A nyugdíjas éveire kitűzött céljait maradéktalanul érje el. 

Kovács Károly polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. A Védőnői Szolgálat működéséről szóló 
tájékoztatót elfogadásra javasolta. 

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

107/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Védőnői  Szolgálat 
működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat működéséről szóló – a 
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

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

96/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Védőnői  Szolgálat működéséről” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat működéséről szóló – a határozat 
mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester

8.) Tájékoztató a község Sport Egyesületének tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kovács  Károly  polgármester:  Elmondta,  hogy  Nyírő-Bognár  Károly  Sportegyesület  elnöke  egyéb 
elfoglaltsága miatt  a képviselő-testületi ülésen nem tudott részt venni, az általa készített beszámolót a 
képviselő-testületi  tagok  megkapták.  A  beszámolóból  látszik,  hogy  az  egyesület  pénzügyi  helyzete 
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szerény. Kérte a képviselő-testületeket, hogy a költségvetés tervezésekor a Sportegyesület támogatását a 
költségvetésbe építsék be. 

Tóth Csaba polgármester: A beszámolóból idézett:  „2009-ben elkészült a lesenceistvándi sportpálya 
villanyvilágítása, amelynek elkészültével lehetőség nyílt a fiatalok esti sportolásának biztosítására, melyet 
a fiatalok sok alkalommal igénybe vettek.”

Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester: Elmondta, hogy az uzsai sportöltöző építése a 2009-es 
évben is folytatódott.

Kovács Károly polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. A beszámoló elfogadását javasolta.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

108/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Község  Sport 
Egyesületének tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Község  Sport  Egyesületének 
tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Tóth Csaba polgármester

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

97/2009. (XI.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Község  Sport  Egyesületének 
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Község Sport Egyesületének tevékenységéről szóló 
– a határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester

Kovács  Károly  polgármester:  További  napirend  hiányában  az  együttes  nyilvános  ülést  15  óra  25 
perckor bezárta.

Tóth Csaba Kovács Károly
polgármester polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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