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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  2010. 
április  27-én  (kedden),  16,30  órai  kezdettel  megtartott  együttes  nyilvános 
üléséről.

Ülés helye: Művelődési Ház, Uzsa

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester
Varjúné Fodor Edit, Morvainé Szücs Ágota és Zámbó Mária képviselők

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

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

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

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

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

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné főmunkatárs

Jegyzőkönyv-vezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

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

Ezt  követően  Lesencefalu  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Kardos  Béla  és 
Szántó László képviselőt, Lesencetomaj Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Sáfár 
Béla és Völgyi Antalné képviselőt megválasztani.



Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással alakszerű határozathozatal nélkül – egyetértett a jegyzőkönyv-
hitelesítőként Sáfár Béla és Völgyi Antalné képviselők megbízásával.

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül  –  egyhangú  szavazással,  alakszerű  határozathozatal  nélkül  –  egyetértett  a  jegyzőkönyv-
hitelesítőként Kardos Béla és Szántó László képviselők megbízásával.

Javaslatot tett az ülés napirendjére.

Egyéb észrevétel nem hangzott el, így a polgármester a napirendi pontokat szavazásra bocsátotta:

Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban

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

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  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 6 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 2009. évi zárszámadása
2.) Tájékoztató a 2009. évben fogászati célra kapott önkormányzati támogatások felhasználásáról
3.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolában 2010/2011-es nevelési évben indítható 
iskolai osztályok számának meghatározása
4.) Tájékoztatás az Esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban

Kovács Károly polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.) „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2009. évi zárszámadása
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a napirendi pont előterjesztője Dr. Takács Nóra körjegyző 
asszony. Megkérdezte kívánja-e írásos előterjesztését szóban kiegészíteni.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Az  írásos  előterjesztést  nem  kívánta  szóban  kiegészíteni,  a  felmerülő 
kérdésekre szívesen válaszol.

Mészáros László polgármester: A körjegyzőség 2009. évi zárszámadásával kapcsolatban elmondta, hogy 
a  szöveges  indoklás  nagyon  összeszedett,  részletesen  tartalmazza  az  elmúlt  év  bevételi  és  kiadási 
előirányzatait.  A  pénzmaradvány  tekintetében  nem  fogadja  el  az  előterjesztett  formát,  Lesencetomaj 
Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  neki  járó  426.000,-  Ft-ot  kéri  a  következő  havi 
hozzájárulásba  beszámítani.  Alapvető  indoka  a  pénzhiány,  amennyiben  a  képviselő-testületi  tagok 
kíváncsiak az álláspontjára, kifejti azt is.
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Kovács  Károly  polgármester:  A  pénzmaradvánnyal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Uzsa  Település 
Önkormányzatát 134.000,- Ft-ban érinti. Az előterjesztésben a körjegyző asszony hivatkozik arra, hogy a 
pénzmaradványt  mire költené a Körjegyzőség.  Azonban amire hivatkozik, az a körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésében is tervezve van. Ezek a számítógépek javítása, korszerűsítése, a szükséges programok 
beszerzése, továbbá a tanfolyam díjak és belföldi kiküldetések. Ez az összeg tartalékra hivatkozva lenne 
elkülönítve, azonban mégis meg van célzottan jelölve, hogy mire költené a körjegyzőség ezt az 1.035.000,- 
Ft pénzmaradványt.

Dr. Takács Nóra körjegyző:  Az elhangzottakra reagálva elmondta,  hogy ezek a kiadások nem lettek 
betervezve, ezek azon felül keletkeztek, mostani problémák.

Kovács Károly polgármester: Nem jöhettek azon felül.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Január óta új programok vannak forgalomba, melyek a jelenlegi gépeken 
nem futnak, hátráltatva ezzel a hatékony munkavégzést. Folyamatosan javítás alatt vannak a gépek, így 
nehéz határidőre teljesíteni. Megérti az önkormányzatok helyzetét, de a körjegyzőség tárgyi feltételeit is 
biztosítani kell.  A kötelező tanfolyamok 2009-ig ingyenesek voltak, azonban 2010. január 1-től térítési 
díjasak, mellyel a költségvetésben nem terveztek.

Mészáros László polgármester: Ki kívánta fejteni álláspontját. Elmondta, hogy Lesencetomaj Település 
Önkormányzata  a  fejlesztéseket  megoldja.  Olyan  mértékű  feladatok hárultak,  melyeket  a  körjegyzőség 
apparátusa  már  nem tud  megoldani.  Ennek következtében  az  Önkormányzat  számítógépet  szerzett  be, 
személyi állománya az Önkormányzatnak van, ez a társ önkormányzatokat nem terheli. A körjegyzőségen 
másfél éve informatikai fejlesztés történt.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  A  fejlesztés  során  beszerzett  számítógépek  mindegyike  meghibásodott, 
azokat azóta már többször javították.

Mészáros  László  polgármester:  Az  a  véleménye  az  intézményfenntartás  fejlesztési  költségeivel 
kapcsolatban, hogy azokat alapvetően próbálja a gesztor önkormányzat  megoldani. A későbbi esetleges 
osztozkodás  elkerülése  miatt  ódzkodik  a  közös  beruházási  költségektől.  Lesencetomaj  és  Lesencefalu 
közösen  fenntartott  intézményei  kapcsán  az  elmúlt  három  évben  felmerült  beruházási  költséget 
Lesencetomaj Önkormányzata fizette. A védőnői szolgálat épületét az önkormányzat rendbe tette, a fűtés 
szezonban  a  költségtakarékosság  miatt  munkaerőt  biztosított  a  fűtéshez,  az  orvosi  rendelő  felújítása 
kapcsán felmerült önerőt Lesencetomaj önkormányzata vállalta, a fogorvosi rendelő korszerűsítése kapcsán 
kétszer kellett a fogorvosi széket kiszerelni, melynek költsége 200.000,- Ft volt. Ezt szintén Lesencetomaj 
Önkormányzata  finanszírozta.  Az  iskola  és  az  óvoda  felújítása  során  felmerült  költségeket  szintén  az 
önkormányzat fizette.

Kigyós Ferenc polgármester: Úgy gondolja, hogy nem a költségvetés tervezési időszakában vannak az 
önkormányzatok.  Jelenleg egy lezárt  költségvetési  év teljesítését  tárgyalják.  A pénzmaradványnak nem 
kellett volna keletkeznie, amennyiben erre időben oda figyelnek. A körjegyzőség 2009. évi zárszámadását 
elfogadásra javasolta.

Tóth Csaba polgármester: Az elhangzottak egy részével egyet ért, másik részével nem. Elmondta, hogy 
amióta  Ő  polgármesterként  tevékenykedik,  azóta  az  Önkormányzat  informatikai  eszközöket  kizárólag 
pályázati  forrásból  fejlesztett.  Lesenceistvánd Önkormányzatának nem volt  és nem is lesz informatikai 
eszközök fejlesztésére  forrása  ahhoz,  hogy a körjegyzőséget  olyan  szintre  hozza,  melyet  mind  a  négy 
település joggal elvár. Jelenleg nem talált olyan pályázatot, melyből informatikai fejlesztést végre lehetne 
hajtani. A korábbi informatikai fejlesztés sajnos nem hozta meg a várt eredményt,  a mini számítógépek 
nem bizonyultak jó választásnak. Egyet értett Mészáros László és Kovács Károly polgármester urakkal. Mi 
történt volna akkor, ha ez a pénzmaradvány nem keletkezik? Az Önkormányzatoknak össze kellett volna 
rakni ennek megfelelő összeget ahhoz, hogy az igényeket teljesíteni tudja a körjegyzőség? Ezt év közben 
nem lehet így megoldani, a tervezéskor kellett volna jobban oda figyelni. Lesenceistvánd Önkormányzata 
17  milliós  forráshiánnyal  küzd  és  a  megváltozott  jogszabályok  miatt  ÖNHIKI  pályázatot  sem  tud 
benyújtani. 
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Javasolta  a  pénzmaradvány  visszaosztását  lakosságszám  arányosan,  csökkentve  az  önkormányzatok 
következő havi hozzájárulását.  Folyamatosan figyelni  kell  a pályázati  kiírásokat és akár önkormányzat, 
akár a körjegyzőség pályázzon. A Körjegyzőség a többi intézményhez képest több pénzt kapott, ne feszítse 
túl a húrt.

Dr. Takács  Nóra körjegyző:  Az elhangzottakra  reagálva elmondta,  hogy a pénzmaradvány felosztása 
jogszabály adta lehetőség, mellyel élni kívánt és a jövőben is élni kíván. Nem volt jellemző korábban sem, 
hogy a körjegyzőség pénzét 100 %-ban elköltötte volna. Azt tudni kell a képviselő-testületeknek, hogy a 
körjegyzőség  nemcsak  az  önkormányzatok  feladatait  látja  el,  hanem vannak hatósági-,  államigazgatási 
feladatai  is.  A jelenlegi  számítógépekkel  nem megoldható  az  adatszolgáltatás  a  központi  szervek felé. 
Minden önkormányzatnak, körjegyzőségnek meg kell lenni a megfelelő informatikai háttérnek, hogy a kért 
adatokat  a  szükséges  formában  tudja  küldeni.  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy nincs  olyan  hét,  amikor 
valamelyik  ügyintéző gépe ne lenne szervizben.  A képviselő-testületi  anyagok sokszorosítása  sem volt 
akadálymentes  a  gépek  folyamatos  karbantartása  miatt.  A  fénymásoló  gép  is  gyakran  hibásodik  meg. 
Hamar  kijönnek szerelni,  de  az  az  egy-két  nap  is  rengeteg  időveszteség  főként,  ha  képviselő-testületi 
anyagokat  kellene  másolni.  Az  előterjesztések  hiába  vannak  meg  gépen,  ha  abból  később  nem tud  a 
körjegyzőség papírt produkálni a gépek állapota miatt. Egy-egy gépen annyi program fut, hogy azt a régi 
memória már nem bírja, állandó kommunikációs hiba lép fel a számítógép és a nyomtató között. Ez főként 
a pénzügyi osztályon gyakori hiba.

Tóth Csaba polgármester: A körjegyzőség  2009.  évi  zárszámadását  úgy javasolta  elfogadni,  hogy a 
pénzmaradvány  a  településekre  kerüljön  vissza.  Amennyiben  a  körjegyzőség  év  közben  pénzügyi 
nehézségekkel küzd, úgy az Önkormányzatok besegítenek.

Kardos Béla alpolgármester: Egyet  ért azzal, hogy a számítógép élettartama nagyon rövid. Elmondta, 
hogy az általános iskola legutóbbi nyertes pályázatából a beszerzett gépeket nem készen vették meg, hanem 
igény szerint állíttatták össze úgy, hogy azok a későbbiekben bővíthetőek legyenek. Az átlag gép 69.000,- 
Ft-ba került,  melyben 1 GB memória van és minden program fut rajta.  Nem szabad a pénzmaradvány 
kérdését kizárólag informatikára kisarkítani. Amennyiben a körjegyzőségen szükség van 3 számítógépre és 
azt nem tudja beszerezni a költségvetésbe betervezett összegből, akkor nagy gond van. Három számítógép 
beszerzés a körjegyzőség költségvetésében nem jelenthet problémát. Egy egyszerű memória beszerzés 12-
13.000,- Ft-ba kerül. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy nem az anyagi oldalra kívánt rávilágítani, hanem magára a 
problémára.  A  gépek  memóriája  nem kevés,  a  programokhoz  elegendő,  azonban még  sem megy  sok 
program.

Kardos Béla alpolgármester: Véleménye szerint egy intézmény költségvetésébe ilyen problémának bele 
kell férni.

Kovács  Károly  polgármester:  Megköszönte  a  képviselő-testületi  tagok,  a  körjegyző  asszony szóbeli 
kiegészítését. Javasolta a 2009. évi zárszámadás elfogadását azzal, hogy a pénzmaradvány a településekre 
visszafizetésre kerül.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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46/2010. (IV.27.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat
Intézményfinanszírozás működési 40.978 41.303 41.303
Átvett  pénzeszköz  közp.szervtől  EP. 
választás

859 859

Intézményi saját bevétel 7 7
Előző évi pénzmaradvány 3.179 3.179
Összesen 40.978 45.348 45.348

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosítot

t 
  teljesítés

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

24.882 26.396 26.229

Állományba nem tartozók juttatásai 25 1.771 1.771
Munkaadókat terelő járulékok 7.215 7.916 7.462

Készletbeszerzések 2.460 2.471 2.167
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

4.266 4.613 4.413

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.460 1.511 1.680

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 100 100 21
Átadott  pénzeszköz  hivatalsegéd 
illetményéhez

570 570 570

Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 40.978 45.348 44.313

a) Az intézmény pénzmaradványát 1.035.- e Ft-ban állapítja meg. 

b)  Az  intézmény  pénzmaradványát  elvonja.  984  fő  lakos  arányában  Lesenceistvánd  tekintetében  ez 
357.000,- Ft összeget jelent.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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46/2010. (IV.27.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat
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előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

24.882 26.396 26.229

Állományba nem tartozók juttatásai 25 1.771 1.771
Munkaadókat terelő járulékok 7.215 7.916 7.462

Készletbeszerzések 2.460 2.471 2.167
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

4.266 4.613 4.413

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.460 1.511 1.680

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 100 100 21
Átadott  pénzeszköz  hivatalsegéd 
illetményéhez

570 570 570

Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 40.978 45.348 44.313

a) Az intézmény pénzmaradványát 1.035.- e Ft-ban állapítja meg. 

b)  Az  intézmény  pénzmaradványát  elvonja.  1176  fő  lakos  arányában  Lesencetomaj  tekintetében  ez 
426.000,- Ft összeget jelent.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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34/2010. (IV.27.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat
Intézményfinanszírozás működési 40.978 41.303 41.303
Átvett  pénzeszköz  közp.szervtől  EP. 
választás

859 859

Intézményi saját bevétel 7 7
Előző évi pénzmaradvány 3.179 3.179
Összesen 40.978 45.348 45.348

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosítot

t 
  teljesítés

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

24.882 26.396 26.229

Állományba nem tartozók juttatásai 25 1.771 1.771
Munkaadókat terelő járulékok 7.215 7.916 7.462

Készletbeszerzések 2.460 2.471 2.167
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

4.266 4.613 4.413

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.460 1.511 1.680

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 100 100 21
Átadott  pénzeszköz  hivatalsegéd 
illetményéhez

570 570 570

Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 40.978 45.348 44.313

a) Az intézmény pénzmaradványát 1.035.- e Ft-ban állapítja meg. 

b) Az intézmény pénzmaradványát elvonja. 327 fő lakos arányában Lesencefalu tekintetében ez 118.000,- 
Ft összeget jelent.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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32/2010. (IV.27.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Lesence Völgye”  Települések Körjegyzőségének 
2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat
Intézményfinanszírozás működési 40.978 41.303 41.303
Átvett  pénzeszköz  közp.szervtől  EP. 
választás

859 859

Intézményi saját bevétel 7 7
Előző évi pénzmaradvány 3.179 3.179
Összesen 40.978 45.348 45.348

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosítot

t 
  teljesítés

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

24.882 26.396 26.229

Állományba nem tartozók juttatásai 25 1.771 1.771
Munkaadókat terelő járulékok 7.215 7.916 7.462

Készletbeszerzések 2.460 2.471 2.167
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

4.266 4.613 4.413

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.460 1.511 1.680

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 100 100 21
Átadott  pénzeszköz  hivatalsegéd 
illetményéhez

570 570 570

Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 40.978 45.348 44.313

a) Az intézmény pénzmaradványát 1.035.- e Ft-ban állapítja meg. 

b)  Az intézmény pénzmaradványát  elvonja.  369 fő lakos arányában Uzsa tekintetében ez 134.000,-  Ft 
összeget jelent.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

2.)   Tájékoztató a 2009. évben fogászati célra kapott önkormányzati támogatások felhasználásáról  
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy Dr. Rónai András fogorvos az ülésen nem jelent meg. Az 
általa  készített  beszámoló  részletesen  tartalmazza  azokat  a  kiadásokat,  melyeket  a  hat  település 
önkormányzata  által  nyújtott  támogatásból  finanszírozott.  A  tájékoztatót  az  előterjesztett  formában 
elfogadásra javasolta.
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További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

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

47/2010. (IV.27.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a 2009. évben fogászati célra 
kapott  önkormányzati  támogatások  felhasználásáról”  című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a fogászati célra kapott önkormányzati 
támogatások felhasználásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesencetomaj  Települési 
Önkormányzat polgármesterét, hogy a képviselő-testületi határozatot Dr. Rónai András fogorvos részére 
küldje meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

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

47/2010. (IV.27.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a 2009. évben fogászati célra 
kapott  önkormányzati  támogatások  felhasználásáról”  című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

1.)  Lesenceotmaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  fogászati  célra  kapott  önkormányzati 
támogatások felhasználásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-
testületi határozatot Dr. Rónai András fogorvos részére küldje meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mészáros László polgármester

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

35/2010. (IV.27.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Tájékoztató a 2009.  évben fogászati  célra 
kapott  önkormányzati  támogatások  felhasználásáról”  című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

1.)  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  fogászati  célra  kapott  önkormányzati 
támogatások felhasználásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.)  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesencetomaj  Települési 
Önkormányzat polgármesterét, hogy a képviselő-testületi határozatot Dr. Rónai András fogorvos részére 
küldje meg.

9



Határidő: folyamatos
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

33/2010. (IV.27.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Tájékoztató a 2009. évben fogászati  célra kapott 
önkormányzati támogatások felhasználásáról” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza: 

1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati célra kapott önkormányzati támogatások 
felhasználásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.)  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat 
polgármesterét, hogy a képviselő-testületi határozatot Dr. Rónai András fogorvos részére küldje meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester

3.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolában 2010/2011-es nevelési évben indítható 
iskolai osztályok számának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kovács  Károly  polgármester:  Az  iskolai  osztályok  számát  a  fenntartóknak  minden  évben  meg  kell 
határozni.  Szóbeli  kiegészítenivalója  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  nem volt.  Megkérdezte  Völgyi 
Antalné  képviselőt,  iskolaigazgatót,  illetve  Dr.  Takács  Nóra  körjegyző  asszonyt  kívánják-e  szóban 
kiegészíteni az írásos előterjesztést.

Völgyi Antalné iskolaigazgató, képviselő: Az iskolai beíratás megtörtént, a 2010/2011-es nevelés évre 20 
fő első osztályos tanulót írattak az intézménybe.

Kovács Károly polgármester: Az iskolai osztályok számát a 2010/2011-es nevelési évben az előterjesztett 
formában javasolta elfogadni.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

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

48/2010. (IV.27.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „„Lesence  Völgye”  Közös  Fenntartású 
Általános Iskolában 2010/2011-es nevelési  évben indítható iskolai  osztályok számának meghatározása” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 
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1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai osztályok és csoportok számát 
a 2010/2011-es nevelési évben az alábbiak szerint határozza meg.

Indítható osztályok száma 8 

2.) A szervezhető napközis csoportok száma a beíratott gyermekek létszáma alapján 2 csoport.
3.) A szervezhető tanulószobai csoport száma a beíratott gyermekek létszáma alapján 1 csoport
4.) A napközis csoportok az 1-4. osztályokban, a tanulószobai csoport az 5-8. osztályokban szervezhetők.

5.) Az intézmény működési területét a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területével megegyezően 
Lesencetomaj, Lesencefalu, Lesesenceistvánd és Uzsa községek közigazgatási területében határozza meg.

6.)  A  Képviselő-testület  az  indítható  iskolai  osztályok  és  napközis  csoportok  számát  és  az  intézmény 
működési területét jelen határozatával közzéteszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

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

48/2010. (IV.27.) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „„Lesence  Völgye”  Közös  Fenntartású 
Általános Iskolában 2010/2011-es nevelési  évben indítható iskolai  osztályok számának meghatározása” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai osztályok és csoportok számát a 
2010/2011-es nevelési évben az alábbiak szerint határozza meg.

Indítható osztályok száma 8 

2.) A szervezhető napközis csoportok száma a beíratott gyermekek létszáma alapján 2 csoport.
3.) A szervezhető tanulószobai csoport száma a beíratott gyermekek létszáma alapján 1 csoport
4.) A napközis csoportok az 1-4. osztályokban, a tanulószobai csoport az 5-8. osztályokban szervezhetők.

5.) Az intézmény működési területét a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területével megegyezően 
Lesencetomaj, Lesencefalu, Lesesenceistvánd és Uzsa községek közigazgatási területében határozza meg.

6.)  A  Képviselő-testület  az  indítható  iskolai  osztályok  és  napközis  csoportok  számát  és  az  intézmény 
működési területét jelen határozatával közzéteszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mészáros László polgármester

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

36/2010. (IV.27.) számú Lf. Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „„Lesence  Völgye”  Közös  Fenntartású 
Általános Iskolában 2010/2011-es nevelési  évben indítható iskolai  osztályok számának meghatározása” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 
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1.) Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai osztályok és csoportok számát a 
2010/2011-es nevelési évben az alábbiak szerint határozza meg.

Indítható osztályok száma 8 

2.) A szervezhető napközis csoportok száma a beíratott gyermekek létszáma alapján 2 csoport.
3.) A szervezhető tanulószobai csoport száma a beíratott gyermekek létszáma alapján 1 csoport
4.) A napközis csoportok az 1-4. osztályokban, a tanulószobai csoport az 5-8. osztályokban szervezhetők.

5.) Az intézmény működési területét a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területével megegyezően 
Lesencetomaj, Lesencefalu, Lesesenceistvánd és Uzsa községek közigazgatási területében határozza meg.

6.)  A  Képviselő-testület  az  indítható  iskolai  osztályok  és  napközis  csoportok  számát  és  az  intézmény 
működési területét jelen határozatával közzéteszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kigyós Ferenc polgármester

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

34/2010. (IV.27.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „„Lesence  Völgye”  Közös  Fenntartású  Általános 
Iskolában  2010/2011-es  nevelési  évben  indítható  iskolai  osztályok  számának  meghatározása”  című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai osztályok és csoportok számát a 
2010/2011-es nevelési évben az alábbiak szerint határozza meg.

Indítható osztályok száma 8 

2.) A szervezhető napközis csoportok száma a beíratott gyermekek létszáma alapján 2 csoport.
3.) A szervezhető tanulószobai csoport száma a beíratott gyermekek létszáma alapján 1 csoport
4.) A napközis csoportok az 1-4. osztályokban, a tanulószobai csoport az 5-8. osztályokban szervezhetők.

5.) Az intézmény működési területét a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területével megegyezően 
Lesencetomaj, Lesencefalu, Lesesenceistvánd és Uzsa községek közigazgatási területében határozza meg.

6.)  A  Képviselő-testület  az  indítható  iskolai  osztályok  és  napközis  csoportok  számát  és  az  intézmény 
működési területét jelen határozatával közzéteszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Károly polgármester

4.) Tájékoztatás az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Szóbeli előterjesztés!)

Kovács Károly  polgármester: Felkérte  Dr.  Takács  Nóra körjegyzőt,  tájékoztassa  a  képviselő-testületi 
tagokat az Esélyegyenlőségi Programról.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény 63/A §-a 2010. május 1-től lesz hatályos. Ennek értelmében az Önkormányzatoknak 5 
évre szóló esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk.
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Az Önkormányzat  csak akkor részesülhet  különféle  támogatásban,  ha  az  esélyegyenlőségi  programmal 
rendelkezik. A programot 2010. május 1. és 2010. június 30. között szükséges elkészíteni, mert július 1. 
után kiírt pályázatokhoz csatolni kell, amennyiben az önkormányzat nem csatolja, úgy támogatásra nem 
lesz jogosult. Az esélyegyenlőségi törvényt kiegészítő kormányrendeletek arról szólnak, hogy a program 
szakértő bevonásával készülhet, tehát hiába tudná a körjegyzőség apparátusa elkészíteni, nem fogadják el. 
A program elkészítésének menete: a Foglalkoztatási és Szociális Minisztérium által kijelölt szakértő az 
önkormányzat segítségével helyzetelemzést készít, majd elkészíti a programot és a képviselő-testületek elé 
terjeszteni. A szakértőnek díja van. A programot – bár 5 évre szól – 2 évente felül kell vizsgáltatni. A 
20000 fő alatti lakosú települések esetében 2011. január 1-től kell csatolni a szakértői véleményt,  addig 
csak  a  programot.  Kérte  a  polgármesterek  és  a  képviselő-testületi  tagok  véleményét,  javaslatát  az 
elhangzottakkal kapcsolatban.

Kigyós  Ferenc  polgármester:  Véleménye  szerint  a  településeknek  együtt  kellene  megrendelni  a 
programot, hogy olcsóbb legyen.

Tóth Csaba polgármester: Érdemes volna kistérségi szinten gondolkodni. Minden önkormányzat ebben a 
helyzetben van most, érdemes lenne ebben a témakörben is összefogni.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Külön  programot  kell  készíteni  az  önkormányzatoknak  és  külön  a 
kistérségnek. 

Mészáros  László  polgármester:  Megkérte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyzőt,  vegye  fel  a  kapcsolatot  egy 
szakértővel és kérjen a program elkészítésére árajánlatot.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Cégektől  kap  árajánlatokat,  pl.  Lesencefalu  és  Uzsa  települések 
vonatkozásában 400.000,- Ft, míg Lesenceistvánd és Lesencetomaj települések vonatkozásában 800.000,- 
Ft-ért készítenék el a programot.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  A  program  elkészítését  javasolta,  azonban  a  lehető  legkésőbbi 
időpontban.

Dr. Takács Nóra körjegyző: A gyakorlati  megvalósítás még kiforratlan, ezért felveszi a kapcsolatot a 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal.

Kovács  Károly  polgármester:  Megköszönte  a  körjegyző  asszony  tájékoztatását.  Kérte  a  tájékoztatás 
tudomásul vételét.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – alakszerű határozathozatal nélkül – tudomásul vette a tájékoztatást.

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – alakszerű határozathozatal nélkül – tudomásul vette a tájékoztatást.

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – alakszerű határozathozatal nélkül – tudomásul vette a tájékoztatást.

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– alakszerű határozathozatal nélkül – tudomásul vette a tájékoztatást.

Kovács  Károly  polgármester:  További  napirend  hiányában  az  együttes  nyilvános  ülést  16.55  órakor 
bezárta.
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Mészáros László Dr. Takács Nóra Tóth Csaba
 polgármester körjegyző  polgármester

Kovács Károly Kigyós Ferenc
polgármester polgármester

Sáfár Béla Völgyi Antalné
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

Kardos Béla Szántó László
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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