
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 643-1/2009.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencetomaj Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete,  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és  Uzsa  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  április  07-én  (kedd),  18,00  órai  kezdettel  megtartott  együttes 
nyilvános üléséről.

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesenceistvánd

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

Bogdán István, Varjúné Fodor Edit, Zámbó Mária, Dr. Benedek Ádám és  
Orbán Kálmán képviselők

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Mészáros László polgármester

Sáfár Béla alpolgármester
Piskor Lajosné, Völgyi Antalné és Németh Vincéné képviselők

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kígyós Ferenc polgármester

Kardos Béla alpolgármester
Bogdán Csaba, Gelencsér Ferencné és Szántó László képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester

Hogyorné  Szi-Márton  Ildikó,  Szi-Benedek  Józsefné  és  Táborosi  László 
képviselők

Tanácskozási joggal: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
Gutmajer Tiborné főmunkatárs

Jegyzőkönyv-vezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés szabályszerűen 
került összehívásra.  A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselőt-testülete részéről a 
megválasztott  8  képviselőből  6  képviselő,  Lesencetomaj  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  8 
képviselőből 5 képviselő, Lesencefalu Képviselő-testülete részéről a megválasztott 6 képviselőből 5 képviselő és 
Uzsa Képviselő-testülete részéről a megválasztott 6 képviselőből 4 képviselő jelen van, így a képviselőtestületek 
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta.

Ezt  követően  Lesencetomaj  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Németh  Vincéné  és 
Völgyi  Antalné  képviselőt,  Lesencefalu  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Bogdán 
Csaba és Gelencsér Ferencné képviselőt megválasztani.

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül  –  egyhangú  szavazással  alakszerű  határozat  mellőzésével  –  egyetértett  a  jegyzőkönyv-hitelesítőként 
Németh Vincéné és Völgyi Antalné képviselők megbízásával.



Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
–  egyhangú  szavazással  –  egyetértett  a  jegyzőkönyv-hitelesítőként  Gelencsér  Ferencné  és  Bogdán  Csaba 
képviselők megbízásával.

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  a  képviselő-testületek részére  kiküldött  meghívóban foglaltaknak 
megfelelően javasolt elfogadni.

Egyéb észrevétel  nem hangzott el, így a polgármester  a javaslattal kiegészített  napirendi pontokat bocsátotta 
szavazásra.

Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül – 
egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;
az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

N A P I R E N D:

1.) „Lesence Völgye” Települések körjegyzősége 2008. évi zárszámadása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

2.) Beszámoló a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2008. évi munkájáról 
Előterjesztő: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

3.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola ÖMIP költségeinek megosztása
Előterjesztő: Mészáros László polgármester

4.) „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége fejlesztési célú költségeinek megosztása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

5.) „Lesence Völgye” Települések körjegyzőjének helyettesítésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.) „Lesence Völgye” Települések körjegyzősége 2008. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag a képviselő-testületi tagok részére kiküldésre került. 
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Mészáros László polgármester: Megkérdezte, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható egyéb 
kiadások mit jelentenek. 

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy Lesenceistvánd Települési 
Önkormányzat  a  körjegyzőség  korszerűsítésére  pályázatot  nyújtott  be,  melynek  kiadásait  a  körjegyzőség 
költségvetésében tervezték. Az egyéb kiadások között a pályázati önerő szerepelt. 
Elmondta továbbá, hogy a 2008-as év a körjegyzőség indításának az éve volt, tehát nehéz volt olyan kiadásokat 
megtervezni,  melyek  az  üzemeltetéshez  kapcsolódnak.  Nemcsak  azzal  kellett  számolni,  hogy az  egy  épület 
fenntartása mennyibe fog kerülni, hanem azzal is, hogy a települések ellátásából mennyi az a dologi kiadás, mely 
a közös hivatalon tükröződik. Ha a képviselő-testületek a dologi kiadásokat végig nézik, látható, hogy hol alatta, 
hol pedig felette teljesített a körjegyzőség. Ennek az évnek a tapasztalatai már megkönnyítik a következő évi 
tervezést.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a jegyző asszony szóbeli kiegészítését. 

Kérte a képviselő-testületeket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdéseiket, észrevételeket mondják el.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester elfogadásra javasolta 
az előterjesztést.

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

31/2009. (IV.07.) Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  „Lesence  Völgye” 
Települések Körjegyzőségének 2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat

Intézményfinanszírozás működési 40.807 42.461 42.461
Átvett pénzeszköz közp.szervtől népszavazásr 0 838 838
Intézményi saját bevétel 2 24
Előző évi pénzmaradvány 0 240 240
Összesen 40.807 43.541 43.563

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított   teljesítés

előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0 
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

25.592 24.893 22.321

Állományba nem tartozók juttatásai 0 2.841 3.003
Munkaadókat terelő járulékok 7.536 7.831 7.267

Készletbeszerzések 2.470 2.526 1.825
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

3.008 3.199 3.895

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.491 1.541 1.406

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 140 140 97
Átadott  pénzeszköz  hivatalsegéd 
illetményéhez

570 570 570

Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 40.807 43.541 40.384

Az  intézmény  pénzmaradványát  3.179,-  e  Ft-ban  állapítja  meg.  A  jóváhagyott 
pénzmaradvány az intézmény 2009. évi költségvetését módosítja. 
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Felkéri  a Körjegyzőt,  hogy az intézményfenntartás 2009. évi költségmegosztásának 
módosításáról a pénzmaradvány figyelembevételével gondoskodjon.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással– az alábbi határozatot hozta:

48/2009. (IV.07.) Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Települések Körjegyzőségének  2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja 
el: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat

Intézményfinanszírozás működési 40.807 42.461 42.461
Átvett pénzeszköz közp.szervtől népszavazásr 0 838 838
Intézményi saját bevétel 2 24
Előző évi pénzmaradvány 0 240 240
Összesen 40.807 43.541 43.563

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított   teljesítés

előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0 
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

25.592 24.893 22.321

Állományba nem tartozók juttatásai 0 2.841 3.003
Munkaadókat terelő járulékok 7.536 7.831 7.267

Készletbeszerzések 2.470 2.526 1.825
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

3.008 3.199 3.895

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.491 1.541 1.406

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 140 140 97
Átadott  pénzeszköz  hivatalsegéd 
illetményéhez

570 570 570

Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 40.807 43.541 40.384

Az  intézmény  pénzmaradványát  3.179.-  e  Ft-ban  állapítja  meg.  A  jóváhagyott 
pénzmaradvány az intézmény 2009. évi költségvetését módosítja. 
Felkéri  a Körjegyzőt,  hogy az intézményfenntartás 2009. évi költségmegosztásának 
módositásáról a pénzmaradvány figyelembevételével gondoskodjon.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
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Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

16/2009 (IV.07.) Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Települések Körjegyzőségének 2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat

Intézményfinanszírozás működési 40.807 42.461 42.461
Átvett pénzeszköz közp.szervtől népszavazásr 0 838 838
Intézményi saját bevétel 2 24
Előző évi pénzmaradvány 0 240 240
Összesen 40.807 43.541 43.563

Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti Módosított   teljesítés
előirányzat

Felhalmozási kiadás 0 0 0 
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

25.592 24.893 22.321

Állományba nem tartozók juttatásai 0 2.841 3.003
Munkaadókat terelő járulékok 7.536 7.831 7.267

Készletbeszerzések 2.470 2.526 1.825
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

3.008 3.199 3.895

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.491 1.541 1.406

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 140 140 97
Átadott  pénzeszköz  hivatalsegéd 
illetményéhez

570 570 570

Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 40.807 43.541 40.384

Az  intézmény  pénzmaradványát  3.179.-  e  Ft-ban  állapítja  meg.  A  jóváhagyott 
pénzmaradvány az intézmény 2009. évi költségvetését módosítja. 
Felkéri  a Körjegyzőt,  hogy az intézményfenntartás 2009. évi költségmegosztásának 
módositásáról a pénzmaradvány figyelembevételével gondoskodjon.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  – 
egyhangú szavazásal– az alábbi határozatot hozta:
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23/2009. (IV.07.) Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” Települések 
Körjegyzőségének 2008. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek ezer forintban

Megnevezés eredeti Módosított
teljesítéselőirányzat

Intézményfinanszírozás működési 40.807 42.461 42.461
Átvett pénzeszköz közp.szervtől népszavazásr 0 838 838
Intézményi saját bevétel 2 24
Előző évi pénzmaradvány 0 240 240
Összesen 40.807 43.541 43.563

Kiadások ezer forintban

Megnevezés eredeti Módosított   teljesítés
előirányzat

Felhalmozási kiadás 0 0 0 
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

25.592 24.893 22.321

Állományba nem tartozók juttatásai 0 2.841 3.003
Munkaadókat terelő járulékok 7.536 7.831 7.267

Készletbeszerzések 2.470 2.526 1.825
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

3.008 3.199 3.895

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.491 1.541 1.406

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 140 140 97
Átadott  pénzeszköz  hivatalsegéd 
illetményéhez

570 570 570

Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 40.807 43.541 40.384

Az  intézmény  pénzmaradványát  3.179.-  e  Ft-ban  állapítja  meg.  A  jóváhagyott 
pénzmaradvány az intézmény  2009. évi költségvetését módosítja. 
Felkéri  a Körjegyzőt,  hogy az intézményfenntartás 2009. évi költségmegosztásának 
módositásáról a pénzmaradvány figyelembevételével gondoskodjon.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

2.) Beszámoló a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2008. évi munkájáról
Előterjesztő: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
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Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  Nagyné  Simon  Margit  megbízott  körjegyzőt,  a  napirendi  pont 
előterjesztőjét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni írásos előterjesztését. 

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: Nem kívánta szóban kiegészíteni az előterjesztését.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a körjegyzőség dolgozóinak munkáját, a körjegyzőnek az áttekinthető, 
tartalmas előterjesztést. 

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester elfogadásra javasolta 
az előterjesztést.

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

32/2009. (IV.07.) Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” 
Települések Körjegyzőségének 2008. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót 
elfogadja.

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

49/2009. (IV.07.) Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Települések Körjegyzőségének 2008. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót 
elfogadja.

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

17/2009. (IV.07.) Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Települések Körjegyzőségének 2008. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót 
elfogadja.

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül – 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

24/2009. (IV.07.) Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Települések Körjegyzőségének 2008. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolót 
elfogadja.

3.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola ÖMIP költségeinek megosztása
Előterjesztő: Mészáros László polgármester
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Tóth  Csaba  polgármester: Javasolta  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  határozatot  az  előterjesztésnek 
megfelelően  fogadják  el.  Az  1.  számú mellékletből  egyértelműen  kiderül,  hogy  településenként  mekkora  a 
hozzájárulás összege. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester elfogadásra javasolta 
az előterjesztést.

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

33/2009. (IV.07.) Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” 
Közös  Fenntartású  Általános  Iskola  Önkormányzati  Minőségirányítási 
Programjának  költségeit  a  mellékelt  megállapodásnak  és  az  1.  sz.  mellékletnek 
megfelelően felosztja.

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

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

50/2009. (IV.07.) Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Közös  Fenntartású  Általános  Iskola  Önkormányzati  Minőségirányítási 
Programjának  költségeit  a  mellékelt  megállapodásnak  és  az  1.  sz.  mellékletnek 
megfelelően felosztja.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Mészáros László polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

18/2009. (IV.07.) Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Közös  Fenntartású  Általános  Iskola  Önkormányzati  Minőségirányítási 
Programjának  költségeit  a  mellékelt  megállapodásnak  és  az  1.  sz.  mellékletnek 
megfelelően felosztja.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül – 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

25/2009. (IV.07.) Uzsa Képviselő-testületi határozat
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Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Közös 
Fenntartású  Általános  Iskola  Önkormányzati  Minőségirányítási  Programjának 
költségeit  a  mellékelt  megállapodásnak  és  az  1.  sz.  mellékletnek  megfelelően 
felosztja.

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

4.) „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége fejlesztési célú költségeinek megosztása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth  Csaba  polgármester:  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Lesenceistvánd  Település 
Önkormányzata pályázatot nyújtott be a körjegyzőség felújításával, korszerűsítésével kapcsolatban. A kiküldött 
előterjesztésnek megfelelően javasolta a fenntartó települések között az önerő felosztását. 

Mészáros  László  polgármester:  A  pályázat  benyújtásával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  amennyiben 
beruházásra  vonatkozó pályázatról  van szó,  mind épület,  mind eszközberuházás,  a  beruházási  költségeket  a 
gesztor, vagy az ingatlan tulajdonosa finanszírozza. Elmondta, hogy amióta ő a polgármester, Lesencetomajon 
ezt az elvet alkalmazza, amely egy esetleges osztozkodás során nem okozhat konfliktust. A 4 település közösen 
tartja fenn a „Lesence Völgye” Általános Iskolát. Az iskola felújítására Lesencetomaj Települési Önkormányzat 
nyújtott be pályázatot. Mivel a beruházás a lesencetomaji épületen valósul meg, a pályázathoz szükséges önerőt 
a lesencetomaji  önkormányzat  finanszírozza.  Javasolta,  hogy amelyik település a tulajdonában lévő épületen 
beruházást hajt végre, a beruházást önállóan finanszírozza, az önrészt ő fizesse. 

Tóth Csaba polgármester:  Megköszönte a  polgármester  úr hozzászólását.  Az elhangzottakkal  kapcsolatban 
elmondta, hogy a lesenceistvándi iskola nyílászáróinak cseréje is pályázati forrásból valósul meg. Az iskolába 
lesencetomaji, uzsai és lesencefalui gyermekek is járnak, mégsem kérte a lesenceistvándi önkormányzat, hogy a 
pályázati önerőhöz a többi település járuljon hozzá. 
A beruházás fogalmát jogszabály határozza meg. Vannak olyan tevékenységek, melyek felújításnak minősülnek. 
A  felújítást  a  4  fenntartó  településnek  kell  finanszíroznia.  Amennyiben  az  épületen  értéknövelő  beruházás 
történik, abban az esetben az épület tulajdonos önkormányzatot terheli a beruházási költség. Véleménye szerint a 
körjegyzőség épülete attól nem lesz értékesebb, hogy a munkakörülményeket kialakítják, válaszfalakat építenek, 
lejárólapozzák,  nyílászárót  cserélnek.  A  körjegyzőség  működési  feltételeit  meg  kell  teremtenie.  Ehhez 
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  pályázatot  nyújtott be, melynek önerejét a 4 fenntartó településnek 
kell  viselni.  Javasolta  a  képviselő-testületeknek,  hogy  az  előterjesztett  formában  fogadják  el  a  költségek 
megosztását. 

Nagyné  Simon  Margit  megbízott  körjegyző:  elmondta,  hogy  beruházásnak  minősül  100.000,-  Ft  egyedi 
beszerzési  érték feletti   beszerzés,  melynek  az elhasználódási  ideje  1 évnél  hosszabb.  Az ingatlanvagyonon 
végrehajtott felújítás, bővítés az ingatlan értékét növeli. A további beszerzések (infrastrukturális, számítógép, 
bútor,  telefonközpont)  mobilizálhatóak,  tehát  a  körjegyzőség  tulajdonába  adásának  nincs  akadálya.  A 
vagyonmegosztásnál a hozzájárulás arányában a mobilizálható vagyont meg lehet osztani. A dologi kiadásoknál 
feltüntetett egyéb kiadások között szereplő 400.000,- Ft pályázati önerőt nem használták fel, mert a pályázatot 
nem a körjegyzőség nyújtotta be, hanem Lesenceistvánd Önkormányzata.  

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  elhangzottakkal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  körjegyzőség  nem 
Lesenceistvándé, nem Lesenceistvándért, hanem a 4 településért van. Nem tudja támogatni a javaslatot, mely 
szerint az épületen végrehajtott felújításokat, valamint eszközbeszerzést Lesenceistvánd önkormányzata fizesse. 

Mészáros László polgármester: fenntartotta azt a véleményét hogy az iskolával kapcsolatban hasonló a helyzet. 
Lesencetomaj Önkormányzata pályázatot nyújtott be az iskola és az óvoda felújítására, eszközbeszerzésre. Az 
önerő mindkét pályázat esetében több milliós nagyságrendű.

Tóth Csaba polgármester: Javasolta, hogy az eszközbeszerzést az iskola és a körjegyzőség vonatkozásában is a 
fenntartó önkormányzatok közösen finanszírozzák, míg a beruházásokat, amelyek az önkormányzat tulajdonában 
lévő vagyon szempontjából értéknövelők, a gesztor önkormányzat fizesse.

Kigyós Ferenc polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzatok a pályázati önerővel kapcsolatban minden 
esetben kössenek megállapodást, a jövőbeni esetleges konfliktusok elkerülése miatt. Kérte a gesztor települések 
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polgármestereit,  hogy  a  közösen  fenntartott  intézményeket  érintő  pályázatok  benyújtása  előtt  a 
társönkormányzatokkal egyeztessenek az önerőt illetően. 

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy Lesenceistvánd  és  Uzsa közösen tartják fenn  a lesenceistvándi 
óvodát.  Az  óvodát  érintő  pályázatoknál  a  két  önkormányzat  az  önerőről  tárgyal.  A  beruházásokat  érintő 
pályázatokat a gesztor önkormányzat fizeti, míg a fejlesztő játékokat, eszközöket érintően a 2 önkormányzat állja 
az önerőt a gyermeklétszámnak megfelelően. 

Mészáros  László polgármester: Javasolta,  hogy az eszközberuházás  a fenntartó  önkormányzatokat,  míg az 
épületen végrehajtott beruházás a gesztor önkormányzatot terhelje. Véleménye szerint ezt az elvet kell követni 
minden közösen fenntartott intézmény esetében. 

Tóth Csaba polgármester: Javasolta, hogy a 4 polgármester készítsen elő egy négy oldalú megállapodást, mely 
tartalmazza,  hogy  az  önkormányzatok  milyen  mértékben  tudnak  hozzájárulni  a  pályázati  önerőhöz.  Eseti 
megállapodásra van szükség minden pályázatnál a finanszírozás miatt. 

Az előterjesztéssel  kapcsolatban egyéb  kérdés,  hozzászólás nem hangzott  el,  így a  polgármester  elfogadásra 
javasolta az előterjesztést.

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

34/2009. (IV.07.) Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence Völgye” 
Települések  Körjegyzősége  fejlesztési  költségeihez  – amelyek  nem kötődnek az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  vagyonhoz,  annak  értékét  nem  növelik  a 
fenntartás arányának megfelelően járulnak hozzá.
A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

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

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

51/2009. (IV.07.) Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Települések  Körjegyzősége  fejlesztési  költségeihez  – amelyek  nem kötődnek az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  vagyonhoz,  annak  értékét  nem  növelik  a 
fenntartás arányának megfelelően járulnak hozzá.
A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Mészáros László polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

19/2009. (IV.07.) Lf. Képviselő-testületi határozat
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Lesencefalu Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Települések  Körjegyzősége  fejlesztési  költségeihez  – amelyek  nem kötődnek az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  vagyonhoz,  annak  értékét  nem  növelik  a 
fenntartás arányának megfelelően járulnak hozzá.
A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül – 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

26/2009. (IV.07.) Uzsa Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye” 
Települések  Körjegyzősége  fejlesztési  költségeihez  – amelyek  nem kötődnek az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  vagyonhoz,  annak  értékét  nem  növelik  a 
fenntartás arányának megfelelően járulnak hozzá.
A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

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

5.) „Lesence Völgye” Települések körjegyzőjének helyettesítésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy Dr.  Takács  Nóra  körjegyző  szülési  szabadsága  idejére  Nagyné 
Simon Margit  Balatonederics-Nemesvita  körjegyzőjét  bízta meg a 4 önkormányzat  a helyettesítési  feladatok 
ellátásával. A megbízási szerződés 2008. április 14-2009. április 13-ig tartó időszakra szólt. Dr. Takács Nóra 
körjegyző jelezte, hogy gyermeke egy éves kora után munkába kíván állni. Munkába állása előtt a 2008. évre 
járó szabadságát ki kívánja venni. Ennek következtében a tényleges munkába állás várható ideje június 15-e. A 
szabadság idejére javasolta Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző megbízási szerződését meghosszabbítani.

Mészáros László polgármester egyetértett a javaslattal, azt elfogadásra ajánlotta.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester elfogadásra javasolta 
az előterjesztést.

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

35/2009. (IV.07.) Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Lesence  Völgye” 
Települések körjegyzőjének  helyettesítése  meghosszabbítása  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.) Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Takács Nóra 
(született:  Veszprém,  1976.06.20.,  anyja  neve:  Vörös  Anna,  8300  Tapolca, 
Batsányi  J. u. 19. szám alatti lakos) „Lesence Völgye” Települések körjegyzőjének 
helyettesítésére,  Nagyné  Simon  Margit  (Tapolca,  1961.  02.  26.  8312 
Balatonederics, Kossuth u. 183. szám alatti lakossal, aki Balatonederics-Nemesvita 
községek körjegyzője, a helyettesítésre megkötött megbízási szerződést, szabadsága 
idejére, azonban legfeljebb 2009. június 15-ig meghosszabbítja. 
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2.) A lesenceistvándi Képviselő-testület felkéri  a polgármestert  a helyettesítéssel 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

52/2009. (IV.07.) Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Lesence  Völgye” 
Települések körjegyzőjének  helyettesítése  meghosszabbítása  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.)  Lesencetomaj  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr.  Takács  Nóra 
(született:  Veszprém,  1976.06.20.,  anyja  neve:  Vörös  Anna,  8300  Tapolca, 
Batsányi  J. u. 19. szám alatti lakos) „Lesence Völgye” Települések körjegyzőjének 
helyettesítésére,  Nagyné  Simon  Margit  (Tapolca,  1961.  02.  26.  8312 
Balatonederics, Kossuth u. 183. szám alatti lakossal, aki Balatonederics-Nemesvita 
községek körjegyzője, a helyettesítésre megkötött megbízási szerződést, szabadsága 
idejére, azonban legfeljebb 2009. június 15-ig meghosszabbítja. 

2.)  A  lesencetomaji  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  helyettesítéssel 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Mészáros László polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

20/2009. (IV.07.) Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Lesence  Völgye” 
Települések körjegyzőjének  helyettesítése  meghosszabbítása  című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.)  Lesencefalu  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr.  Takács  Nóra 
(született:  Veszprém,  1976.06.20.,  anyja  neve:  Vörös  Anna,  8300  Tapolca, 
Batsányi  J. u. 19. szám alatti lakos) „Lesence Völgye” Települések körjegyzőjének 
helyettesítésére,  Nagyné  Simon  Margit  (Tapolca,  1961.  02.  26.  8312 
Balatonederics, Kossuth u. 183. szám alatti lakossal, aki Balatonederics-Nemesvita 
községek körjegyzője, a helyettesítésre megkötött megbízási szerződést, szabadsága 
idejére, azonban legfeljebb 2009. június 15-ig meghosszabbítja. 

2.)  A  lesencefalui  .Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  helyettesítéssel 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Kigyós Ferenc  polgármester

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül – 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

27/2009. (IV.07.) Uzsa Képviselő-testületi határozat
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesence Völgye” Települések 
körjegyzőjének helyettesítése meghosszabbítása című előterjesztést megtárgyalta és 
a következő határozatot hozza:

1.) Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Takács Nóra (született: 
Veszprém, 1976.06.20., anyja neve: Vörös Anna, 8300 Tapolca, Batsányi  J. u. 19. 
szám alatti lakos) „Lesence Völgye” Települések körjegyzőjének helyettesítésére, 
Nagyné  Simon Margit  (Tapolca,  1961.  02.  26.  8312 Balatonederics,  Kossuth u. 
183. szám alatti  lakossal,  aki  Balatonederics-Nemesvita községek körjegyzője,  a 
helyettesítésre  megkötött  megbízási  szerződést,  szabadsága  idejére,  azonban 
legfeljebb 2009. június 15-ig meghosszabbítja. 

2.) Az uzsai Képviselő-testület felkéri a polgármestert a helyettesítéssel kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 18.40-kor bezárta.

Mészáros László Nagyné Simon Margit Tóth Csaba
polgármester megbízott körjegyző polgármester

Kovács Károly Kígyós Ferenc
polgármester polgármester

Németh Vincéné Völgyi Antalné
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő

Bogdán Csaba Gelencsér Ferencné
Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő
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