
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 

8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.
Tel./fax: 87/436-151

e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu

K I V O N A T

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2010. MÁRCIUS 29-EI, 16.00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT 
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:

36/2010. (III.29.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

A) Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (Közgyűlése)  a  Magyar 
Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX  törvény  45.  §  (1) 
bekezdése és 6.  számú melléklet  1.  pontja (továbbiakban:  6.  számú melléklet)  alapján 
támogatási  igényt  nyújt  be  az  önhibájukon kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  települési 
önkormányzatok támogatására.

B) Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (Közgyűlése)  az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
b) Az  önkormányzat  lakosságszáma 2009.  január  1-jén  1     000  fő  alatti,  és  a   

lesenceistvándi székhelyű körjegyzőséghez tartozik. A körjegyzőségbe tartozó 
települések megnevezése: Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa.

c) Az  önkormányzat  lakosságszáma  2009.  január  1-jén  1 000  fő  alatti  és 
körjegyzőséghez nem tartozik, de vállalja, hogy legkésőbb 2011. január 1-jei 
hatállyal körjegyzőséghez fog tartozni.

d) Az  önkormányzat  lakosságszáma  2009.  január  1-jén  1 000  fő  alatti  és 
körjegyzőséghez nem tartozik, de 2010. január 1-jén a lakosságszáma 1 000 fő 
feletti.

e) Az  önkormányzat  lakosságszáma  2009.  január  1-jén  1 000  fő  alatti  és 
körjegyzőséghez nem tartozik,  de a 6.  számú melléklet  1.1.1.  pontja szerint 
felmentéssel rendelkezik.
(Az erről szóló felmentést az igényléshez csatolni kell!)

II. a) Az  önkormányzat  a  polgármesteri  hivatalon  (körjegyzőségen)  túl  
intézmény(eke)t tart fenn.

b) Az  önkormányzat  a  polgármesteri  hivatalon  (körjegyzőségen)  túl 
intézmény(eke)t nem tart fenn, azonban ………………….…….. székhelyű – 
külön jogszabály szerint létrehozott – társulásban részt vesz.
Társulás  keretében  ellátott  feladat(ok)  megnevezése,  felsorolása: 
……………………………………..
A társult  feladat megjelölésével az egyes  társulásba tartozó önkormányzatok 
megnevezése: ………………………….. 
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(Amennyiben egy társulás több feladat ellátására jön létre, akkor elegendő a 
társulásban részt vevő településeket egy alkalommal megnevezni.)

III. 1) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 500 fő feletti.
2) Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1     500 fő vagy az alatti és  

2.1.  2009.  szeptember  1.  után  a  többcélú  kistérségi  társulások  támogatása 
keretében  ösztönzött  közoktatási  feladatait  társulásban  (intézményi  vagy 
többcélú kistérségi társulás keretében) látja el.
2.2 többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási 
feladatait társulási megállapodás nélkül más önkormányzat látja el.
2.3.  a  többcélú  kistérségi  társulások  támogatása  keretében  ösztönzött,  az  
alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi  
társulás  keretében)  látja  el,  intézményeit  társulásban  (intézményi  
társulásban) tartja fenn 2010. január 1. után:

- szociális intézményi feladat:

 időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona; 

 időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza;

 pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona;

 hajléktalanok átmeneti szállása

- szociális alapszolgáltatási feladat:  

 szociális étkeztetés;  

 családsegítés;  

 házi segítségnyújtás;  

 nappali ellátás

- gyermekek átmeneti gondozási feladata:

 helyettes szülői hálózat;

 gyermekek átmeneti otthona;

 családok átmeneti otthona

- gyermekjóléti alapellátási feladat:  

 gyermekjóléti szolgáltatás;  

  gyermekek napközbeni ellátása;

 gyermekek átmeneti gondozása

- belső ellenőrzési feladat.

(A  felsorolásból  az  önkormányzat  által  ellátott  feladat(ok),  fenntartott  
intézmény(ek) jelölendők meg!)
2.4. a 2.3. pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények közül a

 ….

feladato(ka)t, intézmény(eke)t 2010. január 1. után önállóan látja el, önállóan 
tartja fenn.
2.5.  a  2.3.  pontban felsorolt  feladatok  közül  az  alábbi  feladato(ka)t, 
intézmény(eke)t 



társulási megállapodás nélkül más önkormányzat látja el 2010. január 1. után.
2.5.  A  többcélú  kistérségi  társulások  támogatása  keretében  ösztönzött 
költségvetési  törvény  8.  számú  melléklet  III. 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. pontok 
szerinti  feladatai  közül  …………………….  (az  ezen  pontokban  felsorolt  
feladatok,  intézmények  közül  az  érintettek  megjelölése) 2010. január  1.  után 
önállóan  látja  el,  intézményeit  önállóan  tartja  fenn,  de  –  a  2010.  évi 
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költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.3.6.3. pontja alapján felmentéssel 
rendelkezik. (Az erről szóló felmentést az igényléshez csatolni kell!) 

IV. Az önkormányzat
1. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben

1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és  
a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt –  
2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-
2.3. pontjában meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 
a) megfelel.
b) nem felel meg, de a támogatás teljes igénybevételéhez vállalja, hogy külön 
intézkedéssel a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
c) nem felel meg, de – a 6. számú melléklet 1.1.3. pontja alapján – felmentéssel 
rendelkezik. (Az erről szóló felmentést csatolni kell!)
d)  nem felel  meg,  és  nem is  vállalja,  hogy a  2010/2011.  nevelési-,  illetve 
tanévre előírt feltételeket teljesíti.
1.2. nem vesz részt többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, 
és 
az általa fenntartott  nevelési,  oktatási intézmények,  ha tagintézménnyel  nem 
rendelkeznek, valamint  a tagintézménnyel  rendelkező intézmények esetén az 
„anya”  intézmény  intézményenkénti,  évfolyam-csoportonkénti  kapacitás-
kihasználtsága  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  3.  számú 
melléklete  I.  Létszámhatárok  cím  alatti  csoport,  illetve  osztály 
átlaglétszámának
a) az  óvodai  csoport(ok)ban valamennyi  nevelési  évben,  illetve az  alapfokú 
oktatási  intézmények  1-3.  és  5-7.  évfolyamain  együttesen  (hat  évfolyamos 
gimnáziumi oktatás esetén a 7-8. évfolyamon) a 75 %-át,
aa) eléri.
ab) nem éri  el,  de  a támogatás  teljes  igénybevételéhez vállalja,  hogy külön 
intézkedéssel a 2010/2011. tanévre előírt feltételeket teljesíti.
ac) nem éri el, de – a 6. számú melléklet 1.1.3. pontja alapján – felmentéssel 
rendelkezik. (Az erről szóló felmentést csatolni kell!)
ad)  nem éri  el,  és  nem is  vállalja,  hogy 2010/2011.nevelési,  illetve  tanévre 
előírt feltételeket teljesíti.
b) az alapfokú oktatási intézmények 4. és 8. évfolyamain 
ba) – ha a település 3 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú – legalább az 50 %-
át
baa) eléri.
bab) nem éri el, de a támogatás teljes igénybevételéhez vállalja, hogy külön 
intézkedéssel a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
bac) nem éri el, de – a 6. számú melléklet 1.1.3. pontja alapján – felmentéssel 
rendelkezik. (Az erről szóló dokumentumokat csatolni kell!)
bad) nem éri el, és nem is vállalja, hogy 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre 
előírt feltételeket teljesíti.
bb) – ha a település 3 000 fő feletti lakosságszámú - legalább a 70 %-át 
bba) eléri.
bbb) nem éri el, de a támogatás teljes igénybevételéhez vállalja, hogy külön 
intézkedéssel a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
bbc) nem éri el, de – a 6. számú melléklet 1.1.3. pontja alapján – felmentéssel 
rendelkezik. (Az erről szóló felmentést csatolni kell!)
bbd) nem éri el, és nem is vállalja, hogy a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre 
előírt feltételeket teljesíti.
1.3. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, 
és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény működik, és
az  általa  fenntartott  intézmény  tagintézményé(ei)nek  tagintézményenkénti, 
évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, 
illetve osztály átlaglétszámnak 
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a) az 5.-7.  évfolyamokon (hat  évfolyamos  gimnáziumi  oktatás esetén a 7-8. 
évfolyamokon) együttesen a 75 %-át,
b) a 8. évfolyamon 
ba) – ha a település 3 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú – legalább az 50 %-
át
aa) eléri.
ab) nem éri  el,  de  a támogatás  teljes  igénybevételéhez vállalja,  hogy külön 
intézkedéssel a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
ac) nem éri el, de – a 6. számú melléklet 1.1.3. pontja alapján – felmentéssel 
rendelkezik. (Az erről szóló felmentéstt csatolni kell!)
ad) nem éri el, és nem is vállalja, hogy a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre 
előírt feltételeket teljesíti.
bb) – ha a település 3 000 fő feletti lakosságszámú – legalább a 70 %-át
ba) eléri.
bb) nem éri  el,  de  a támogatás  teljes igénybevételéhez vállalja,  hogy külön 
intézkedéssel a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
bc) nem éri el, de – a 6. számú melléklet 1.1.3. pontja alapján – felmentéssel 
rendelkezik. (Az erről szóló felmentést csatolni kell!)
bd) nem éri el, és nem is vállalja, hogy a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre 
előírt feltételeket teljesíti.

2. a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben 
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és  
a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – 
a   költségvetési  törvény 8.  melléklet  III.  pont  Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2.   
pontjában    (a  Kiegészítő  szabályok  2.3.  pontja  figyelembevételével)   
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
a) megfelel.
b) nem felel meg, de a támogatás teljes igénybevételéhez vállalja, hogy külön 
intézkedéssel a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
c) nem felel meg, de – a 6. számú melléklet 1.1.3. pontja alapján – felmentéssel 
rendelkezik. (Az erről szóló felmentést csatolni kell!)
d)  nem felel  meg,  és  nem is  vállalja,  hogy a  2010/2011.  nevelési-,  illetve 
tanévre előírt feltételeket teljesíti.
2.2. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, 
és
az  általa  fenntartott  nevelési,  oktatási  intézményei,  ha  tagintézménnyel  nem 
rendelkeznek, valamint  a tagintézménnyel  rendelkező intézmények esetén az 
„anya”  intézmény  intézményenkénti,  évfolyam-csoportonkénti  kapacitás-
kihasználtsága  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  3.  számú 
melléklete  I.  Létszámhatárok  cím  alatti  csoport,  illetve  osztály 
átlaglétszámának
a)  az  óvodai  csoport(ok)ban  valamennyi óvodai  nevelési  évben,  illetve  az 
alapfokú  oktatási  intézmények  1-4.  és  5-8.  évfolyamai  együttesen  (hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7-8. évfolyamon) a 75 %-át,
aa) eléri,
ab) nem éri  el,  de  a támogatás  teljes  igénybevételéhez vállalja,  hogy külön 
intézkedéssel a 2010/2011. nevelési- és tanévre előírt feltételeket teljesíti,
ac) nem éri el, de – a 6. számú melléklet 1.1.3. pontja alapján – felmentéssel 
rendelkezik, (Az erről szóló felmentést csatolni kell!)
ad) nem éri el, és nem is vállalja, hogy a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre 
előírt feltételeket teljesíti,
2.3. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, 
és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény működik, és
az  általa  fenntartott  intézmény  tagintézményé(ei)nek  tagintézményenkénti, 
évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, 
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illetve  osztály  átlaglétszámnak  az  5-8.  évfolyamokon  együttesen  (hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7-8. évfolyamokon) a 75 %-át,  
a) eléri.
b)  nem éri  el,  de  a  támogatás  teljes  igénybevételéhez  vállalja,  hogy külön 
intézkedéssel a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre előírt feltételeket teljesíti.
c) nem éri el, de – a 6. számú melléklet 1.1.3. pontja alapján – felmentéssel 
rendelkezik. (Az erről szóló felmentést csatolni kell!)
d) nem éri el, és nem is vállalja, hogy a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévre 
előírt feltételeket teljesíti.

V. Az önkormányzat építményadó, magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók 
kommunális  adója  és  iparűzési  adó  helyi  adók  bevezetéséről  döntött,  és  
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás  a   során realizál.  

VI. a) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a 
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

b) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a  
alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, 
ba) de saját döntése alapján a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót 
bízott meg.

bb) és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján  
sem bízott meg.

Dr. Takács Nóra
(fő)jegyző s. k.

Tóth Csaba
polgármester s. k.

A kiadmány hiteléül:

Dátum: 
Lesenceistvánd, 2010. április 22.

P.H. Aláírás
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