
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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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. 
december 08-án (szerdán), 16,30 órai kezdettel  megtartott  együttes nyilvános 
üléséről

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesenceistvánd

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

Nagy Károly alpolgármester
Orbán Kálmán és Varjúné Fodor Edit képviselők

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

Sáfár Béla alpolgármester
Balogh Ákos, Csekőné Ernhoffer Ilona, Illés Dezső, Piskor Lajosné és Völgyi 
Antalné képviselők

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

Bogdán Csaba alpolgármester
Gelencsér Ferencné, Kulcsár Gábor és Nyirő Katalin képviselők

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

Perger István alpolgármester
Gábor Oszkár, Madárné Németh Mária és Sári Lajos képviselők

Dr. Takács Nóra körjegyző; Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs; Töreky 
Ottóné pénzügyi főmunkatárs; Lakatos Adrienn jegyzőkönyvvezető

Tóth Csaba 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 5 képviselőből 4 
képviselő,  Lesencetomaj  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  7  képviselőből  7  képviselő, 
Lesencefalu Képviselő-testülete részéről  a megválasztott  5 képviselőből  5  képviselő és  Uzsa Képviselő-
testülete  részéről  a  megválasztott  5  képviselőből  5  képviselő  jelen  van,  így  a  képviselőtestületek 
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta.

Ezt  követően  Lesencefalu  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Bogdán  Csaba  és 
Gelencsér Ferencné képviselőt,  Lesencetomaj  Képviselő-testületéből  javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek 
Balogh Ákos és Csekőné Ernhoffer Ilona képviselőt megválasztani.



Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással alakszerű határozathozatal nélkül – egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként  
Balogh Ákos és Csekőné Ernhoffer Ilona képviselők megbízásával.

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozathozatal nélkül – egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként  
Bogdán Csaba és Gelencsér Ferencné 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  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 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 5 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.  Tájékoztató  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzőségének  2010.  III.  negyedévi 
gazdálkodásáról
2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepciója
3.  Lesence  Völgye  Települések  Körjegyzősége  köztisztviselőinek  teljesítménykövetelményei  alapját 
képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása
4.  „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007.  (XI.21.)  számú Szervezeti  és Működési 
Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei módosítása
5. Fogászati ellátásra kötött megbízási szerződés módosításának jóváhagyása
6. Ellenőrzési jelentések 2010 évben

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

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.  Tájékoztató  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzőségének  2010.  III.  negyedévi 
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag a képviselő-testületi tagok részére kiküldésre 
került,  azt  a  tagok  áttanulmányozhatták.  Megkérdezte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyzőt,  a  napirendi  pont 
előterjesztőjét, kívánja-e szóban kiegészíteni írásos előterjesztését.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
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Mészáros László polgármester: Megkérdezte, hogy a munkáltató által fizetett SZJA esetében a telefon díj 
és a caffetéria közötti arányok meghatározhatóak-e. Eredeti előirányzatban 933,- ezer Ft szerepel, melyből a 
teljesítés 611,- ezer Ft. 

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Számottevően a caffetéria után fizetendő SZJA szerepel ezen 
összegnél, mert a telefon díj után fizetendő SZJA az idei évben még nem került megbontásra. A telefondíj 
májusig kétszer került kifizetésre, azonban ezek minimális összegek. 

Mészáros László polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést.

Orbán Kálmán képviselő: Elmondta, hogy egy korábbi együttes képviselő-testületi ülésen volt arról szó, 
hogy a képviselők kimutatást  kapnak arra vonatkozóan,  hogy a testületi  anyagok sokszorosítása mennyi  
munkaidőt vesz igénybe, mennyi munkabérrel jár, mennyi papír és fénymásoló költséggel jár.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  A  képviselő-testületek  áprilisi  négyes  együttes  ülésen  a  fentiekről  szóló 
részletes kimutatást megkapták, azt tárgyalták.

Orbán Kálmán képviselő: Az áprilisi képviselő-testületi ülésen valószínűleg nem vett részt. Arról volt szó, 
hogy  az  októberi  választásokat  követően  a  képviselő-testületek  megvitatják  a  kérdést,  nem  volna-e 
költséghatékonyabb a testületi tagok számára laptop beszerzése és részükre az anyag CD lemezen történő 
eljuttatása. Az anyagot papír formában a könyvtárban mindenki meg tudja tekinteni. Véleménye szerint a 
testületeknek való sokszorosítás jelentős munkaidőt vesz igénybe.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  A  képviselő-testületi  tagok  részére  történő  sokszorosítás  egy  hetet  vesz 
igénybe.

Tóth Csaba polgármester: Annak kell utána nézni, hogy a papírra fordított összeg elegendő volna-e laptop 
vásárlására. Egy közepes laptop körülbelül 90,- ezer Ft-ba kerül. Véleménye  szerint nem feltétlen fontos 
minden képviselő-testületi tagnak laptopot vásárolni, hiszen akinek van, az tudja használni a sajátját. Abban 
látja  a  problémát,  hogy a  képviselőknek  minden  ülésre  hozni  kell  a  laptopot,  hogy lássák  a  napirendi 
pontokat, az előterjesztéseket. Javasolta a következő négyes együttes ülésre kalkuláció készítését, melyből 
kiderül, érdemes-e laptopot vásárolni, mekkora a két költség közötti különbség.

Csekőné  Ernhoffer  Ilona képviselő:  Javasolta  a  képviselő-testületi  üléseken  a  kivetítő  használatát,  így 
minden tag láthatja az előterjesztéseket.

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  előterjesztések  terjedelmére  tekintettel  a  javaslatot  nem  támogatta.  A 
képviselőknek otthon át kell nézni az anyagot, a kérdéseiket bejelölni, más színnel megjelölni, esetleg az 
érintett  részt kinyomtatni.  Ehhez kellene a saját notebook. Összesen 22 darab notebook beszerzése válna 
szükségessé, melyet minden település a saját képviselőinek vásárolna meg.

Kigyós Ferenc polgármester: Csökkenteni kell majd a körjegyzőség költségvetését.

Gelencsér Ferencné képviselő: Véleménye szerint megtérülne a laptop vásárlása.

Tóth Csaba polgármester: A körjegyzőség költségvetését a papír felhasználás kapcsán kellene csökkenteni, 
nyilván nem minden papírt  a testületi  anyagok elkészítésére használnak fel.  A soron következő ülésre a 
kalkulációt elkészíteni javasolta.

Illés  Dezső  képviselő:  Az  előterjesztés  1.  mellékleteként  szereplő  kimutatásban  több  helyen  szerepel  a 
caffetéria: egyéb juttatásként, internet utalvány, beiskolázási támogatás, üdülési utalvány, étkezési utalvány. 
Megkérdezte, hogy mennyi a caffetéria teljes összege.

Dr. Takács Nóra körjegyző:  A caffetéria összege dolgozónként  bruttó 387,-  ezer Ft.  Ezt az összeget  a 
dolgozók osztották fel saját maguknak, eltérő módon. 
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Mészáros László polgármester: Éves szinten 3.500,- ezer Ft, plusz az SZJA.

Tóth Csaba polgármester:  Megkérdezte  a  képviselő-testületi  tagokat,  van-e  kérdésük,  hozzászólásuk a 
napirendi ponthoz. Elfogadásra javasolta a napirendi pontot, valamint felkérte a körjegyzőt, hogy a testületi 
anyagok  költségeire  vonatkozó  kalkulációt  a  soron  következő  négyes  együttes  ülésre  előkészíteni 
szíveskedjen.

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

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

120/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató” című előterjesztést megtárgyalta 
és a következő határozatot hozza: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányz
mód,elő
irányz.

teljesítés

Intézményfinanszírozás 
működési

46.047 48.713 35.498

Átvett  pénzeszköz foglalkozási 
alaptól
Intézményi  saját  bevétel 
(választás)

1.896 1.896

Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Függő -5
Összesen 46.047 51.644 38.424

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirány
Mód.ei. teljesítés

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.444 31.577 22.516

Állományba  nem  tartozók 
juttatásai

0

Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.351 5.318

Készletbeszerzések 2.630 2.795 1.111
Szolgáltatások (telefon, villany, 
víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

4.504 4.688 3.623

Különféle dologi kiadások (áfa, 
belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.665 1.185

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

973 973 648

Költségvetési tartalék 0
Támogatás  értékű 
pénzeszk.átadás 
(hivatalseg.bér)

560 1.595 1.035

Függő 338
Kiadások összesen: 46.047 51.644 35.774
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Határidő: 2010. december 15.
Felelős körjegyző

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

110/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató” című előterjesztést megtárgyalta 
és a következő határozatot hozza: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányz
mód,elő
irányz.

teljesítés

Intézményfinanszírozás 
működési

46.047 48.713 35.498

Átvett  pénzeszköz foglalkozási 
alaptól
Intézményi  saját  bevétel 
(választás)

1.896 1.896

Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Függő -5
Összesen 46.047 51.644 38.424

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirány
Mód.ei. teljesítés

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.444 31.577 22.516

Állományba  nem  tartozók 
juttatásai

0

Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.351 5.318

Készletbeszerzések 2.630 2.795 1.111
Szolgáltatások (telefon, villany, 
víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

4.504 4.688 3.623

Különféle dologi kiadások (áfa, 
belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.665 1.185

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

973 973 648

Költségvetési tartalék 0
Támogatás  értékű 
pénzeszk.átadás 
(hivatalseg.bér)

560 1.595 1.035

Függő 338
Kiadások összesen: 46.047 51.644 35.774

Határidő: 2010. december 15.
Felelős körjegyző
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Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

81/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató” című előterjesztést megtárgyalta 
és a következő határozatot hozza: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányz
mód,elő
irányz.

teljesítés

Intézményfinanszírozás 
működési

46.047 48.713 35.498

Átvett  pénzeszköz foglalkozási 
alaptól
Intézményi  saját  bevétel 
(választás)

1.896 1.896

Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Függő -5
Összesen 46.047 51.644 38.424

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirány
Mód.ei. teljesítés

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.444 31.577 22.516

Állományba  nem  tartozók 
juttatásai

0

Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.351 5.318

Készletbeszerzések 2.630 2.795 1.111
Szolgáltatások (telefon, villany, 
víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

4.504 4.688 3.623

Különféle dologi kiadások (áfa, 
belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.665 1.185

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

973 973 648

Költségvetési tartalék 0
Támogatás  értékű 
pénzeszk.átadás 
(hivatalseg.bér)

560 1.595 1.035

Függő 338
Kiadások összesen: 46.047 51.644 35.774

Határidő: 2010. december 15.
Felelős körjegyző
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

96/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzőségének 
2010.  III.  negyedévi  gazdálkodásáról  szóló tájékoztató” című előterjesztést  megtárgyalta  és a következő 
határozatot hozza: 

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányz
mód,elő
irányz.

teljesítés

Intézményfinanszírozás 
működési

46.047 48.713 35.498

Átvett  pénzeszköz foglalkozási 
alaptól
Intézményi  saját  bevétel 
(választás)

1.896 1.896

Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Függő -5
Összesen 46.047 51.644 38.424

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirány
Mód.ei. teljesítés

Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.444 31.577 22.516

Állományba  nem  tartozók 
juttatásai

0

Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.351 5.318

Készletbeszerzések 2.630 2.795 1.111
Szolgáltatások (telefon, villany, 
víz,  karbantartás  üzemeltetési 
kiadások)

4.504 4.688 3.623

Különféle dologi kiadások (áfa, 
belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.665 1.185

Egyéb  folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

973 973 648

Költségvetési tartalék 0
Támogatás  értékű 
pénzeszk.átadás 
(hivatalseg.bér)

560 1.595 1.035

Függő 338
Kiadások összesen: 46.047 51.644 35.774

Határidő: 2010. december 15.
Felelős körjegyző
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

121/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  körjegyzőt,  hogy  készítsen 
kalkulációt  a  képviselő-testületi  anyagok  sokszorosítása  vonatkozásában  egy  éves  időtartamra,  továbbá 
kérjen árajánlatot laptop beszerzésére.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: körjegyző

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

111/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy készítsen kalkulációt 
a képviselő-testületi anyagok sokszorosítása vonatkozásában egy éves időtartamra, továbbá kérjen árajánlatot 
laptop beszerzésére.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: körjegyző

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

82/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a körjegyzőt, hogy készítsen kalkulációt a 
képviselő-testületi anyagok sokszorosítása vonatkozásában egy éves időtartamra, továbbá kérjen árajánlatot 
laptop beszerzésére.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: körjegyző

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

97/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  körjegyzőt,  hogy  készítsen  kalkulációt  a 
képviselő-testületi anyagok sokszorosítása vonatkozásában egy éves időtartamra, továbbá kérjen árajánlatot 
laptop beszerzésére.

Határidő: 2011. február 28.
Felelős: körjegyző
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2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: A 2011. évi koncepció iránymutatás a következő évre vonatkozóan. A béren 
kívüli  juttatást  a  körjegyző  asszony  tervezte,  azonban  azzal  tisztában  kell  lenni  mindenkinek,  hogy  az 
önkormányzatok  költségvetésének  készítésekor  amennyiben  arra  az  összegre  a  kötelezően  ellátandó 
feladatok  megvalósításához  szükséges  lesz,  akkor  ameddig  a  törvény  engedi  a  béren  kívüli  juttatások 
összegét az önkormányzatok csökkenteni fogják. A körjegyzőség jövő évi költségvetése alacsonyabb, mint a 
2010-es. A koncepciót az előterjesztett formában elfogadásra javasolta. A napirendi pontot vitára bocsátotta.

Dr.  Takács  Nóra körjegyző:  A költségek  csökkentése  érdekében több szerződés  felbontásra  került,  az 
alapprogramok kerültek megvásárlásra. A 2010-es költségvetési évet alapul véve lett a 2011-es év tervezve, 
mely jogszabályi változások miatt még módosulhat. Pontos számokkal a költségvetés készítésekor tudnak 
számolni. 

Mészáros  László  polgármester:  Kérte  a  polgármestereket  és  képviselő-testületi  tagokat,  hogy 
gondolkozzanak el azon, hogy ha a béren kívüli juttatásokhoz hozzá kell  nyúlni,  akkor mennyire tudnak 
méltányosak  és  igazságosak  lenni  az  intézmények  között.  Örök  vita  volt,  hogy  az  intézmények  között 
differencia van. Ennek valamennyire tisztázódnia kell, hogy ne a költségvetések tárgyalásakor legyen vita. 
Lesencetomaj várható költségvetésének tükrében úgy látja, hogy mindenféleképpen hozzá kell nyúlni vagy 
ehhez, vagy máshoz. Megfontolásra javasolta.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte Mészáros László polgármester úr hozzászólását. A köztisztviselői 
törvény  módosítása  is  jelentősen  befolyásolhatja  a  költségvetést.  Véleménye  szerint  egy  intézmény 
minőségét  az  ott  dolgozók  anyagi  megbecsülése  rendkívül  befolyásolja,  motivációs  tényező  lehet. 
Amennyiben a caffetéria juttatásra nem lesz lehetőség, úgy jutalomkeret biztosítását javasolta, mely keret 
felhasználásáról  a fenntartók jóváhagyásával  a körjegyző differenciáltan dönthet.  Nem híve annak,  hogy 
mindenki  egyformán kapjon valamit,  hiszen a dolgozók nem egyformán dolgoznak. Az intézményvezető 
tudja a dolgozók munkabírását, teljesítését legjobban differenciálni.

Kigyós Ferenc polgármester: A 2011. évi koncepció tekintetében nagyon sok minden nem ismert, a Ktv. 
alakulása, a közhasznúak alkalmazása. Vannak még nyitott kérdések, melyeket februárban, a költségvetések 
tárgyalásakor fognak elővenni. Egyet értett mindkét előtte szóló polgármesterrel. Tóth Csaba polgármester 
úrral abban, hogy differenciálni kell a dolgozók között, illetve csak akkor adjanak az önkormányzatok erre 
forrást, ha anyagi lehetőségük azt megengedi. Véleménye szerint nagy dolog, hogy a négy önkormányzat 
fenn tudja tartani a körjegyzőséget, az iskolát. Egyet értett azzal is, hogy a jutalmazásnál differenciálni kell. 
Februárig mindenki gondolkodjon el azon, hol meddig tart egy év: 8 hónapig, vagy 13-14 hónapig. 

Tóth Csaba polgármester: További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi 
pontot.

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

122/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  2011.  évi  költségvetési  koncepciójáról  szóló  előterjesztést  az  1.  melléklet  szerint 
elfogadja.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős: körjegyző
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Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

112/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  2011.  évi  költségvetési  koncepciójáról  szóló  előterjesztést  az  1.  melléklet  szerint 
elfogadja.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős: körjegyző

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

83/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzőségének  2011.  évi  költségvetési  koncepciójáról  szóló  előterjesztést  az  1.  melléklet  szerint 
elfogadja.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős: körjegyző

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

98/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzőségének 
2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést az 1. melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős: körjegyző

3.  Lesence  Völgye  Települések  Körjegyzősége  köztisztviselőinek  teljesítménykövetelményei  alapját 
képező kiemelt önkormányzati célok meghatározása
Előterjesztő: polgármesterek
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  nem kívánt  szóbeli  kiegészítést  tenni.  A 
polgármesterek  a  körjegyzővel  egyetértésben  a  határozati  javaslatban  meghatározott  teljesítménycélokat 
határozták meg a köztisztviselők tekintetében, melyet elfogadásra javasolt.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

123/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
köztisztviselői tekintetében 2010. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:

1. Az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott gazdasági célok megvalósítása, az éves költség-
vetési irányelveknek való megfelelés, kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati be-
ruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok 
törvényes és gazdaságos megvalósítása.

2. Az önkormányzati  források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a rendelkezésre álló 
erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása.

3. A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó alternatívák kidol-
gozása, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése.

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alap-
elveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájé-
koztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása.

5. A hatósági és önkormányzati munka, valamint az ügyfél-tájékoztatás színvonalának és hatékonyságának 
folyamatos javítása, fejlesztése önképzéssel, ellenőrzéssel.

Határidő: 2010. február 28.
Felelős: körjegyző

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

113/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
köztisztviselői tekintetében 2010. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:

1. Az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott gazdasági célok megvalósítása, az éves költség-
vetési irányelveknek való megfelelés, kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati be-
ruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok 
törvényes és gazdaságos megvalósítása.
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2. Az önkormányzati  források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a rendelkezésre álló 
erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása.

3. A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó alternatívák kidol-
gozása, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése.

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alap-
elveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájé-
koztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása.

5. A hatósági és önkormányzati munka, valamint az ügyfél-tájékoztatás színvonalának és hatékonyságának 
folyamatos javítása, fejlesztése önképzéssel, ellenőrzéssel.

Határidő: 2010. február 28.
Felelős: körjegyző

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

84/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
köztisztviselői tekintetében 2010. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:

1. Az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott gazdasági célok megvalósítása, az éves költség-
vetési irányelveknek való megfelelés, kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati be-
ruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok 
törvényes és gazdaságos megvalósítása.

2. Az önkormányzati  források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a rendelkezésre álló 
erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása.

3. A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó alternatívák kidol-
gozása, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése.

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alap-
elveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájé-
koztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása.

5. A hatósági és önkormányzati munka, valamint az ügyfél-tájékoztatás színvonalának és hatékonyságának 
folyamatos javítása, fejlesztése önképzéssel, ellenőrzéssel.
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Határidő: 2010. február 28.
Felelős: körjegyző

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

99/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Önkormányzata  Képviselő-testülete a  „Lesence Völgye”  Települések Körjegyzősége  köztisztviselői 
tekintetében 2010. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:

1. Az Önkormányzat gazdasági programjában meghatározott gazdasági célok megvalósítása, az éves költség-
vetési irányelveknek való megfelelés, kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati be-
ruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok 
törvényes és gazdaságos megvalósítása.

2. Az önkormányzati  források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a rendelkezésre álló 
erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása.

3. A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó alternatívák kidol-
gozása, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása, ellenőrzése.

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alap-
elveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájé-
koztatása, fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása.

5. A hatósági és önkormányzati munka, valamint az ügyfél-tájékoztatás színvonalának és hatékonyságának 
folyamatos javítása, fejlesztése önképzéssel, ellenőrzéssel.

Határidő: 2010. február 28.
Felelős: körjegyző

4.    „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007.  (XI.21.)  számú Szervezeti  és Működési   
Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei módosítása
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  A „Lesence Völgye”  Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI.21.) számú 
Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrendje) mellékletei és függelékei módosítására a Körjegyzőségen 
bekövetkezett változások miatt van szükség. Az Ügyrend 8. számú melléklete tartalmazza az Ellenjegyzésre 
jogosult személyekről szóló nyilvántartást. A melléklet tartalmazza Csom Lőrincné igazgatási főelőadót, aki 
már  nem dolgozik  a  Körjegyzőségnél.  A 8.  melléklet  4.  sorának  törlése  szükséges.  Megkérdezte,  hogy 
további módosításra van-e szükség.
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Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Az  intézmények  alapdokumentumainak  felülvizsgálata  folyamatban  van, 
jelenleg csak a korábbi dolgozó nevének törlése szükséges.

Tóth Csaba polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

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

124/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Képviselő-testülete a 110/2007. (XI. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a)  A  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  Ellenjegyzésre  jogosult  személyekről  szóló 
nyilvántartása (8. sz. melléklet) 4. pontja „Csom Lőrincné igazgatási főelőadó” törlésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

114/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesencetomaj Képviselő-testülete a 123/2007. (XI. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a)  A  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  Ellenjegyzésre  jogosult  személyekről  szóló 
nyilvántartása (8. sz. melléklet) 4. pontja „Csom Lőrincné igazgatási főelőadó” törlésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

85/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesencefalu Képviselő-testülete a 136/2007. (XI. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a)  A  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  Ellenjegyzésre  jogosult  személyekről  szóló 
nyilvántartása (8. sz. melléklet) 4. pontja „Csom Lőrincné igazgatási főelőadó” törlésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

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

100/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Uzsa Képviselő-testülete a 116/2007. (XI. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

a)  A  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  Ellenjegyzésre  jogosult  személyekről  szóló 
nyilvántartása (8. sz. melléklet) 4. pontja „Csom Lőrincné igazgatási főelőadó” törlésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

5. Fogászati ellátásra kötött megbízási szerződés módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: polgármesterek
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Felkérte Mészáros László polgármestert, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 
tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat.

Mészáros  László  polgármester:  A megbízási  szerződés  módosítása  azért  vált  szükségessé,  mert  eddig 
szerződő félként Dr. Rónai András doktor úr szerepelt, ezután pedig a RONAND Kft. fog szerepelni. A 
magánszemély helyett a Kft. szerepel a megállapodásban. A módosítás formális jellegű. A szerződés további 
pontjai változatlanok maradnak. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  Mészáros  László  polgármester  úr  tájékoztatását.  Kérdés, 
észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

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

125/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Fogászati  ellátásra  kötött  megbízási 
szerződés módosításának jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  fogászati  ellátásra  kötött  megbízási 
szerződést az alábbiak szerint módosítja:

„másrészről a  Balatonedericsi  székhelyű  önkormányzati  tulajdonú  fogorvosi  körzet  felnőtt  és  gyermek  
fogászati területi ellátási kötelezettséget vállaló RONAND Kft, melynek székhelye: 8360 Keszthely, Lovassy  
S. u. 8., Fióktelepei: 8312 Balatonederics, Egry J. u. 2, 8218 Lesencetomaj, Kossuth u. 96.  számlaszáma  
10701111-65826960-51100005, képviseletében  dr. Rónai András  8360 Keszthely, Fejér György u 2  szám 
alatti lakos (orvosi engedély száma:  55941, szakvizsga száma: 1032/1999.) mint megbízott – továbbiakban:  
Megbízott - között”
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2. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fogászati 
ellátásra kötött megbízási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

115/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Fogászati  ellátásra  kötött  megbízási 
szerződés módosításának jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.  Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  fogászati  ellátásra  kötött  megbízási 
szerződést az alábbiak szerint módosítja:

„másrészről a  Balatonedericsi  székhelyű  önkormányzati  tulajdonú  fogorvosi  körzet  felnőtt  és  gyermek  
fogászati területi ellátási kötelezettséget vállaló RONAND Kft, melynek székhelye: 8360 Keszthely, Lovassy  
S. u. 8., Fióktelepei: 8312 Balatonederics, Egry J. u. 2, 8218 Lesencetomaj, Kossuth u. 96.  számlaszáma  
10701111-65826960-51100005, képviseletében  dr. Rónai András  8360 Keszthely, Fejér György u 2  szám 
alatti lakos (orvosi engedély száma:  55941, szakvizsga száma: 1032/1999.) mint megbízott – továbbiakban:  
Megbízott - között”

2.  Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a  fogászati 
ellátásra kötött megbízási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

86/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fogászati ellátásra kötött megbízási szerződés 
módosításának jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  fogászati  ellátásra  kötött  megbízási 
szerződést az alábbiak szerint módosítja:
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„másrészről a  Balatonedericsi  székhelyű  önkormányzati  tulajdonú  fogorvosi  körzet  felnőtt  és  gyermek  
fogászati területi ellátási kötelezettséget vállaló RONAND Kft, melynek székhelye: 8360 Keszthely, Lovassy  
S. u. 8., Fióktelepei: 8312 Balatonederics, Egry J. u. 2, 8218 Lesencetomaj, Kossuth u. 96.  számlaszáma  
10701111-65826960-51100005, képviseletében  dr. Rónai András  8360 Keszthely, Fejér György u 2  szám 
alatti lakos (orvosi engedély száma:  55941, szakvizsga száma: 1032/1999.) mint megbízott – továbbiakban:  
Megbízott - között”

2.  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a  fogászati 
ellátásra kötött megbízási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

101/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Fogászati  ellátásra  kötött  megbízási  szerződés 
módosításának jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.  Uzsa Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a fogászati ellátásra kötött megbízási szerződést az 
alábbiak szerint módosítja:

„másrészről a  Balatonedericsi  székhelyű  önkormányzati  tulajdonú  fogorvosi  körzet  felnőtt  és  gyermek  
fogászati területi ellátási kötelezettséget vállaló RONAND Kft, melynek székhelye: 8360 Keszthely, Lovassy  
S. u. 8., Fióktelepei: 8312 Balatonederics, Egry J. u. 2, 8218 Lesencetomaj, Kossuth u. 96.  számlaszáma  
10701111-65826960-51100005, képviseletében  dr. Rónai András  8360 Keszthely, Fejér György u 2  szám 
alatti lakos (orvosi engedély száma:  55941, szakvizsga száma: 1032/1999.) mint megbízott – továbbiakban:  
Megbízott - között”

2.  Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert  a  fogászati  ellátásra 
kötött megbízási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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6. Ellenőrzési jelentések 2010 évben
Előterjesztő: polgármesterek
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  A  2010-es  évben  a  körjegyzőség  és  az  iskola  vonatkozásában  is  folytak 
ellenőrzések, melyek ellenőrzési jegyzőkönyvéből kiderült, hogy elmarasztaló észrevételt az ellenőr nem tett, 
az általános iskola esetében a normatíva igénylések a jogszabályok betartásával, a létszámoknak megfelelően 
történtek. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőre a „Lesence Völgye” Közös 
Fenntartású Általános Iskola szabályszerűségi  ellenőrzését  hajtotta végre.  Az ellenőrzési  jelentés aláírása 
folyamatban  van.  Az  ellenőrzési  jelentésben  foglaltak  figyelembe  vételével  javasolta  a  társulási 
megállapodás módosítását.

Mészáros László polgármester: Mindkét intézményt dicséret illeti, hiszen elmarasztalás nem volt.

Tóth Csaba polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.

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

126/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerinti ellenőrzési jelentéseket 
tudomásul veszi:

a)  Méltányossági  kérelmekkel  kapcsolatos  eljárások  és  az  adótartozás  beszedésével  kapcsolatos 
adóigazgatási eljárások hatékonysága és jogszerűsége 2009. évben.

b) Lesencetomaj Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulási, támogatásai 2007., 2008., 
és 2009. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatos helyszíni vizsgálat („Lesence Völgye” Közös 
Fenntartású Általános Iskola)

2.  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  "Lesence  Völgye”  Közös  Fenntartású 
Általános  Iskola  szabályszerűségi  ellenőrzése  tárgyában  tett  javaslatoknak  megfelelően  -  az  ellenőrzési 
jelentés aláírását követően – a társulási megállapodást 2011. április 30. napjáig módosítja. 

Határidő: 1. pont tekintetében folyamatos
2. pont tekintetében 2011. április 30.

Felelős: polgármester

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

116/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerinti ellenőrzési jelentéseket 
tudomásul veszi:

a)  Méltányossági  kérelmekkel  kapcsolatos  eljárások  és  az  adótartozás  beszedésével  kapcsolatos 
adóigazgatási eljárások hatékonysága és jogszerűsége 2009. évben.
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b) Lesencetomaj Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulási, támogatásai 2007., 2008., 
és 2009. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatos helyszíni vizsgálat („Lesence Völgye” Közös 
Fenntartású Általános Iskola)

2.  Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  "Lesence  Völgye”  Közös  Fenntartású 
Általános  Iskola  szabályszerűségi  ellenőrzése  tárgyában  tett  javaslatoknak  megfelelően  -  az  ellenőrzési 
jelentés aláírását követően – a társulási megállapodást 2011. április 30. napjáig módosítja. 

Határidő: 1. pont tekintetében folyamatos
2. pont tekintetében 2011. április 30.

Felelős: polgármester

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

87/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesencefalu Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alábbiak szerinti  ellenőrzési  jelentéseket 
tudomásul veszi:

a)  Méltányossági  kérelmekkel  kapcsolatos  eljárások  és  az  adótartozás  beszedésével  kapcsolatos 
adóigazgatási eljárások hatékonysága és jogszerűsége 2009. évben.

b) Lesencetomaj Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulási, támogatásai 2007., 2008., 
és 2009. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatos helyszíni vizsgálat („Lesence Völgye” Közös 
Fenntartású Általános Iskola)

2.  Lesencefalu  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  "Lesence  Völgye”  Közös  Fenntartású 
Általános  Iskola  szabályszerűségi  ellenőrzése  tárgyában  tett  javaslatoknak  megfelelően  -  az  ellenőrzési 
jelentés aláírását követően – a társulási megállapodást 2011. április 30. napjáig módosítja. 

Határidő: 1. pont tekintetében folyamatos
2. pont tekintetében 2011. április 30.

Felelős: polgármester

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

102/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerinti ellenőrzési jelentéseket tudomásul 
veszi:

a)  Méltányossági  kérelmekkel  kapcsolatos  eljárások  és  az  adótartozás  beszedésével  kapcsolatos 
adóigazgatási eljárások hatékonysága és jogszerűsége 2009. évben.
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b) Lesencetomaj Önkormányzat központi költségvetésből származó hozzájárulási, támogatásai 2007., 2008., 
és 2009. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatos helyszíni vizsgálat („Lesence Völgye” Közös 
Fenntartású Általános Iskola)

2.  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  "Lesence Völgye”  Közös  Fenntartású Általános 
Iskola  szabályszerűségi  ellenőrzése  tárgyában  tett  javaslatoknak  megfelelően  -  az  ellenőrzési  jelentés 
aláírását követően – a társulási megállapodást 2011. április 30. napjáig módosítja. 

Határidő: 1. pont tekintetében folyamatos
2. pont tekintetében 2011. április 30.

Felelős: polgármester

Gelencsér  Ferencné  képviselő:  Napirenden  kívül  tájékoztatta  a  képviselő-testületi  tagokat  a  Balaton-
felvidéki  Takarékszövetkezet  nyújtotta  számlavezetési  lehetőségekről.  Kérte,  hogy a  Takarékszövetkezet 
ajánlatát  a  soron  következő  négyes  együttes  ülésre  előterjeszteni  szíveskedjenek  a  polgármesterek. 
Véleménye  szerint  érdemes  volna  elgondolkodni  pénzintézeti  váltáson,  mely  által  az  önkormányzatok 
jelentős pénzt takaríthatnának meg. A Szövetkezet minden feltételnek megfelel, amely az Önkormányzatok, 
Körjegyzőség munkáját segítené.

Mészáros  László  polgármester:  A  képviselő-testületek  akkor  tudnak  ebben  a  kérdésben  racionálisan 
dönteni, amennyiben mindkét pénzintézet kondícióját látják és azokat össze tudják hasonlítani.

Gelencsér  Ferencné  képviselő:  Kérte  a  jegyzőasszonyt,  hogy  a  két  ajánlat  összehasonlítva  kerüljön  a 
testületek elé.

Tóth  Csaba  polgármester:  A  Lesenceistvándon  alakuló  Polgárőr  Egyesület  a  számláját  a 
Takarékszövetkezetnél vezeti majd.

Gelencsér Ferencné képviselő: Megköszönte a bizalmat.

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 16.45 órakor bezárta.

Mészáros László Dr. Takács Nóra Tóth Csaba
polgármester körjegyző polgármester

Kovács Károly Kigyós Ferenc
polgármester polgármester

Gelencsér Ferencné Bogdán Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

Balogh Ákos Csekőné Ernhoffer Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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