
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 433/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2010.  február  11-én 
(csütörtök) 18.15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház tárgyaló terme

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

Nagy Károly alpolgármester
Bogdán  István,  Dr.  Benedek  Ádám,  Varjúné  Fodor  Edit,  Morvainé  Szücs  Ágota  és  Zámbó  Mária 
képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  11.§.  (9)  bekezdése, 
alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 8 
képviselőből 7 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Megkérdezte,  hogy az  átruházott  hatáskörben hozott  határozatokról  szóló tájékoztatóval  kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás. 

(A polgármester átruházott  hatáskörben hozott  határozatokról szóló tájékoztató és a lejárt határidejű  
határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés,  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  polgármester  átruházott  hatáskörben  hozott  
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben  
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a lesencetomaji Polgárőrség támogatásával kívánt kiegészíteni

Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  alakszerű 
határozathozatal nélkül – egyhangúlag –  az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:

NA P I R E N D :

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetési  rendeletének  megalkotása 
(rendelettervezet)
2.) Kitüntetés és Elismerő Oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2009. (VII.27.) 
Kt. rendelet módosítása (rendelet-tervezet)
3.) Az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (II.08.) Kt. rendelet 
módosításáról (rendelet-tervezet)
4.) Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
5.) Tájékoztató a helyi adók 2009. évi befizetésének teljesítéséről
6.) Tájékoztató a polgármester 2009. évi tevékenységéről
7.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
8.) Közvilágítás 2010. évi villamos energia ára
9.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv
10.) Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatási kérelme



11.) Lesencetomaji Polgárőrség támogatása
12.)  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  felújítására  pályázat 
benyújtása (II. ütem)
13.) Lesenceistvánd Kossuth utca árokburkolása

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetési  rendeletének  megalkotása 
(rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a 2010. évi költségvetés tervezete a korábbi évekhez képest 
egyszerűbben értelmezhető, jobban átlátható formában készült.

Zámbó Mária képviselő: Elmondta, hogy a költségvetés formája nagyon áttekinthető.

Tóth Csaba polgármester: A szöveges részben egyértelműen olvasható, hogy a 2010-es évben milyen 
kiadásokkal, bevételekkel terveztek. A 2010-es költségvetés eredeti előirányzata 235.427,- e Ft bevételi 
és kiadási oldalon egyaránt.  Az év során a főösszege változhat, egyrészt a pályázatok miatt,  másrészt 
pedig a kötött felhasználású állami normatíva alakulása miatt. A napirendi ponthoz nem kívánt további 
kiegészítést fűzni, azt vitára bocsátotta.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: A rendelet-tervezet 24. § (1) bekezdése kapcsán megkérdezte, hogy 
kizárólag a Lesenceistvándon működő intézményekre  vonatkozik,  vagy a körjegyzőség területén lévő 
összes intézményre.

Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy Lesenceistvándon működő 
intézmények költségvetésében van tervezve a bérek bankszámlára történő utalása miatti többletköltségek 
ellensúlyozására bruttó 2.000,- Ft/fő/év összeg.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: A caffetériával kapcsolatban megkérdezte, hogy a tervezés mire épült.

Dr. Takács Nóra körjegyző:  Caffetéria juttatás a Körjegyzőséget  illetve a főállású polgármestereket 
érinti.

Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tavalyi béren kívüli juttatást 
vették alapul a tervezésnél. Közalkalmazottak esetében a tavalyi évben 12.000,- Ft értékű melegétkezési 
utalvány járt, melyet az idei évben is terveztek.

Nagy Károly alpolgármester: Megkérdezte, hogy az idei évben mekkora összegű forráshiánnyal számol 
az Önkormányzat.

Tóth Csaba polgármester:  A kérdésre válaszolva elmondta,  hogy 17.195,- e Ft összegű a 2010. évi 
forráshiány.

Nagy  Károly  alpolgármester:  Megkérdezte,  hogy  az  Önkormányzat  a  2009-es  évben  ÖNHIKI-n 
mekkora összegű támogatásban részesült.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az ÖNHIKI 2009. évben 7.088,- e Ft volt.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Az előterjesztés 4. oldala d.) pontjában a közalkalmazottak létszáma 
18 fő. Megkérdezte, hogy a létszám mely intézmények dolgozóit foglalja magában.

Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy az óvodában 6 fő közalkalmazott, a konyhán 2 fő, az 
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál 7 fő közalkalmazott dolgozik.
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Dr.  Takács  Nóra körjegyző:  Amely  településen  főállásban  látja  el  a  feladatot  a  polgármester  ott  a 
képviselő-testület  dönt  a  keretösszegről,  ami  azonban  nem  térhet  el  a  köztisztviselők  számára 
meghatározott összegtől.

Tóth  Csaba  polgármester:  A  tavalyi  évben  lemondott  a  pályázati  prémiumról,  a  ruházati 
költségtérítésről.  Azóta  is  íródtak  sikeres  pályázatok.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  kérdésük, 
hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

18/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.) Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  polgármester  2010.  évi 
cafetéria-juttatás  keretösszegét  -  10-es  szorzóval,  ezer  forintra  kerekíve  –  a  Lesence 
Völgye Települések Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) köztisztviselői számára 
meghatározott  keretösszeggel  azonos  mértékben  387.000,-Ft.  azaz 
Háromszáznyolcvanhétezer forintban határozza meg. 

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete tájékoztatja a polgármestert, 
hogy  a  Körjegyzőség  közszolgálati  szabályzatában  szabályozott  részletszabályok  a 
polgármesterre  is  teljes  mértékben  irányadók.  A  cafetéria  jutatással  kapcsolatos 
részletszabályok a határozat MELLÉKLETÉT képezik. 

3.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata képviselő-testülete a kedvezményes adókulccsal 
rendelkező cafetéria  elemeknél  –  a cafetéria-juttatás  egy főre  eső éves  bruttó összegén 
belül  –  a  kedvezményes  adósávnál  magasabb  összegű  választás  lehetőségét  nem 
engedélyezi.

4.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete tájékoztatja a polgármestert, 
hogy a cafetéria-juttatás keretösszegének felhasználásáról nyilatkozatát  legkésőbb 2010. 
március 1-ig a körjegyzőnek 2 példányban leadni szíveskedjen. 

5.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete tájékoztatja a polgármestert, 
amennyiben saját hibájából kifolyólag nem adja le a 4. pontban meghatározott határidőre a 
kitöltött  és  aláírt  cafetéria  nyilatkozatát,  akkor  automatikusan  a  közszolgálati 
szabályzatban  alapértelmezettként  beállított  juttatási  csomagban  részesül,  mely  2010. 
évben a következő: 

CAFETÉRIA ALAPCSOMAG
                  2010. ÉVBEN: 

1. Melegétkezési utalvány: 270.000 Ft/év
2. Üdülési csekk: 87.500 Ft/év
3. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás: 29.500 Ft/év

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

3/2010. (II.12.) Kt. rendelet

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.) Kitüntetés és Elismerő Oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2009. (VII.27.) 
Kt. rendelet módosítása (rendelet-tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a rendelet mellékleteként szereplő adatlapról célszerű volna 
törölni a javasolt  személy adóazonosító számát, a foglalkozását és az beosztását, mivel az ajánlattevő 
ezen információknak nincs birtokában.

Dr.  Benedek Ádám képviselő:  Véleménye  szerint  a  javasolt  nevén  kívül  más  adat  nem kellene  az 
adatlapra. Javasolta törölni az anyja nevét, valamint a munkahelyét.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Az  elhangzottakra  reagálva  elmondta,  hogy  a  javasolt  személy 
vonatkozásában valamilyen azonosító adatok szükségesek, hiszen előfordulhat névazonosság is.

Varjúné Fodor  Edit  képviselő: Amennyiben  közösséget  javasolnak,  úgy ezen adatok kitöltése  nem 
megfelelő.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Elmondta,  hogy  a  közösség  beazonosítása  egyszerűbb,  mint  egy 
magánszemély.

Bogdán István képviselő: Véleménye szerint az előterjesztett adatlap formája megfelelő. A kitöltésnél 
pedig ésszerűen kell eljárni.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Megkérdezte, ha valaki mindkét kitüntetésre javasolni szeretne, abban az 
esetben kinek az adatait írja az adatlapra.

Dr. Takács Nóra körjegyző:  A kérdésre válaszolva elmondta,  hogy amennyiben  a javasolt  személy 
azonos, úgy mindkét négyzetbe x-et kell tenni.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Mi a teendő abban az esetben, amennyiben a díjakra javasolt személyek 
nem azonosak.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy ebben az esetben két adatlap kitöltése szükséges.

Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  kérdésük,  hozzászólásuk  az 
előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

4/2010. (II.12.) Kt. rendelet

A kitüntetés és elismerő  oklevél  alapításáról  és adományozásuk rendjéről  szóló 9/2009.  (VII.27.)  Kt. 
rendelet módosításáról

3.) Az Önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (II.08.) Kt. rendelet 
módosításáról (rendelet-tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a rendelet módosítására azért van szükség, mert az általános 
forgalmi  adó 20%-ról  25 %-ra módosult,  illetve  amiatt,  hogy az  általános iskolás tanulók részére  az 
étkezési térítési díjak Lesencetomaj és Lesenceistvánd településeken azonosak legyenek.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

5/2010. (II.12.) Kt. rendelet

Az  Önkormányzat  saját  bevételeinek  alapjául  szolgáló  díjakról  szóló  2/2006.  (II.08.)  Kt.  rendelet 
módosításáról

4.) Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a 2010-es évben várhatóan nem szükséges közbeszerzés 
lebonyolítása. Amennyiben szükség lesz közbeszerzési eljárás lebonyolítására, úgy a közbeszerzési tervet 
év közben módosítani szükséges.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

19/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2010 évi közbeszerzési terv elfogadása” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX.  Törvény  5.  §.  (1)  bekezdése,  valamint  az  Önkormányzat  közbeszerzési  szabályzatának 
rendelkezése alapján  2010. évre összesített közbeszerzési tervet nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, a közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor 
elkészíti.

Határidő: folyamatos
Felelős Tóth Csaba polgármester

5.) Tájékoztató a helyi adók 2009. évi befizetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a tájékoztató részleteiben 
tartalmazza az elmúlt évi adóbefizetések teljesítését.  Az építményadóval  kapcsolatban elmondta, hogy 
2009. évben vezette be a képviselő-testület. 2009. évre 70 db építményadó bevallás került benyújtásra, 
melyet kevésnek talál. A hegyben 418 épület található, melyek egy része lesenceistvándi tulajdonosoké, 
akik  az  építményadó  alól  mentesülnek.  Megkérte  a  körjegyző  asszonyt  járjon  utána,  hogy  a  Major 
tulajdonosa fizet-e adót, hiszen az ő területén jelentős mennyiségű épület található. Elmondta, hogy az 
éves költségvetésből a helyi adó 7.000,- e Ft-ot tesz ki. Javasolta, hogy a külterületi ingatlanokat az idei 
évben mérjék fel, mely felmérés után látható lesz a tényleges külterületi ingatlanok száma.

5



Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az építményadó önbevallás alapján működik, így sokan 
nem vallják be.  Ellenőrzésekre  volna szükség,  azonban erre  a  Körjegyzőségnek nincs  kapacitása,  de 
tervben van egy nagyszabású ellenőrzés. A megrendelt Takarnet program is sok segítséget jelent majd.

Zámbó Mária képviselő: Elmondta, hogy az építményadót kevesen vallották be, mégsem lesz hátránya 
azon tulajdonosoknak sem, akik nem vallották be. Igazságtalannak tartja.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő térkép alapján a hegyet 
fel  lehetne mérni,  azonban számos pince,  egyéb épület a  térképen nem szerepel,  mert  vagy engedély 
nélkül  épült,  vagy  nincs  használatba  vételi  engedélye.  A  külterület  feltérképezéséhez  felajánlotta  a 
segítségét.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy a hegyet kizárólag gyalogosan érdemes végigjárni, 
melyhez segítségét felajánlotta.

Zámbó Mária képviselő: Elmondta, hogy Morvainé Szücs Ágota képviselő a hegyet jól ismeri.

Tóth  Csaba  polgármester: A  korábban  készített  nyilvántartást  átadja  Morvainé  Szücs  Ágota 
képviselőnek,  mely  helyrajzi  számok  szerint  tartalmazza  a  külterületi  ingatlanokat.  A  nyilvántartás 
aktualizálása szükséges. 

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Megköszönte  Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő  segítségét.  Tavasszal 
időpontot egyeztetnek és a külterületi ingatlanokat felmérik.

Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  kérdésük,  hozzászólásuk  az 
előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

20/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  „A  Képviselő-testület 
tájékoztatása a helyi adók befizetésének teljesítéséről” című előterjesztést és a tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

6.) Tájékoztató a polgármester 2009. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a polgármester 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
kiküldésre került. Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez.

Dr. Benedek Ádám képviselő:  Megköszönte a polgármester  úr  beszámolóját.  A napirendi  pontot  az 
előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

Morvainé  Szücs  Ágota képviselő:  A beszámolót  az  előterjesztett  formában  elfogadásra  javasolta  és 
gratulált a polgármester úrnak a TÖOSZ-ban betöltött szerepéhez.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a képviselő-testületi tagok észrevételeit.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a polgármester 2009. évi 
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester 2009. évi tevékenységéről 
szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

7.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
Előterjesztő: Zámbó Mária ügyrendi bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Zámbó  Mária  képviselő:  Elmondta,  hogy  a  képviselő-testületi  tagok  maradéktalanul  eleget  tettek 
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségük  teljesítésének.  A  napirendi  pontot  az  előterjesztett  formában 
elfogadásra javasolta.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

22/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Jelentés az önkormányzati  képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettsége  teljesítéséről”  című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete az  önkormányzati  képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Zámbó Mária ügyrendi bizottság elnöke

Dr. Takács Nóra körjegyző

8.) Közvilágítás 2010. évi villamos energia ára
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy Lesenceistvánd Önkormányzatának  és  a  Közvil  Zrt-nek 
2012-ig van szerződése a közvilágításra vonatkozóan. Elmondta, hogy tervei között az szerepel, hogy a 
karbantartásra  a  jövőben nem kíván  szerződést  kötni,  azt  helyi  vállalkozóval  kívánja  megoldani.  Az 
Önkormányzatnak a karbantartás összege jelentős anyagi terhet okoz és a hibákat a szolgáltató hosszú idő 
alatt javítja csak meg.

Dr. Benedek Ádám képviselő:  Elmondta,  hogy a helyi  vállalkozó sem biztos,  hogy a hibát  azonnal 
megjavítja, előfordulhat, hogy rá is heteket kell várni.
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Tóth  Csaba  polgármester:  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérte  a  közvilágítási  célra  beszerzett 
villamos energiára vonatkozóan alkalmazott árat maximum 16,48,- Ft/kWh összegben tudomásul venni.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

23/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közvilágítás 2010. évi villamos energia 
ára” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közvilágítási  célra  beszerzett  villamos 
energiára vonatkozóan alkalmazott árat maximum 16,48 Ft/kWh  összegben tudomásul veszi, amely nem 
tartalmazza az energiaadót, ÁFA-t, általános rendszerhasználati díjakat és a MAVIR pénzeszközök díját.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

9.) 2010. évi közfoglalkoztatási terv
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási terv a tavalyi évet vette alapul. A tervet 
minden  évben  kötelező  elkészíteni,  mely  szükség  esetén  év  közben  korrigálható.  A  2010.  évi 
közfoglalkoztatási tervet az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

24/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesenceistvánd  Települési 
Önkormányzat  2010.  évi  közfoglalkoztatási  terve” című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a  következő 
határozatot hozza: 

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet küldje meg 5 napon belül
- a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltség, valamint 
- a Magyar Államkincstár címére.

Határidő: 2010. február 20.
Felelős: Tóth Csaba polgármester
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10.) Polgári Védelmi Iroda Tapolca támogatási kérelme
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári 
Védelmi  Kirendeltsége  a  Tapolcai  Polgári  Védelmi  Iroda  támogatására  vonatkozóan  támogatási 
kérelemmel  fordult Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  képviselő-testületéhez. Javasolta, hogy a 
2010.  évi  költségvetési  rendeletben  a  nonprofit  szervezetek  támogatására  betervezett  530.000,-  Ft 
összegből 10.000,- Ft támogatást nyújtsanak. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

25/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Polgári  Védelmi  Iroda  Tapolca 
támogatási kérelme” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai Polgári Védelmi Irodát 10.000,- 
Ft összeggel támogatja.
A támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására 
tervezett alapból biztosítja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

11.) Lesencetomaji Polgárőrség támogatása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés!)

Tóth Csaba polgármester: Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a nonprofit szervezetek támogatására 
betervezett  összegből  a  Polgárőrségnek  20.000,-  Ft  támogatást  adjanak,  hiszen  ők  nemcsak 
Lesencetomajon, hanem Lesencefalu és Lesenceistvánd településeken is járőröznek. 

Nagy  Károly  alpolgármester:  A  Polgárőrségnek  a  támogatást  azért  javasolta,  mert  a  településen 
többször megjelennek, járőröznek, a körzeti megbízottal együttműködnek, mindezt társadalmi munkában 
végzik.

Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  kérdésük,  hozzászólásuk  az 
előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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26/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesencetomaji Polgárőrséget 20.000,- Ft 
összeggel támogatja.

A támogatási összeget az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására 
tervezett alapból biztosítja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

12.)  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  felújítására  pályázat 
benyújtása (II. ütem)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzati Minisztérium pályázatot írt ki közoktatási 
intézmények  infrastrukturális  fejlesztésére.  Pályázati  forrásból  az  óvoda  épület  tetőhéjazat  cseréje, 
parkoló  kialakítása,  valamint  az  épület  hőszigetelése,  homlokzatának  felújítása,  vizesblokk  és 
villamoshálózat felújítása valósulna meg. A pályázatból igényelt forrás:17.275.950,-, az Önkormányzat 
saját forrása:4.318.988,- Ft. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Véleménye szerint kár elrondítani az óvoda előtti területet parkolóval.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a tervező a parkolót is tervezte, mely jogszabályi előírás is.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  A  parkolót  azért  javasolta,  mert  a  tervezett  helye  jelenleg  nincs 
kihasználva.

Zámbó Mária képviselő: A terület kihasználatlan.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a parkoló mozgáskorlátozott lesz, növényekkel díszítve. A 
műszaki tartalmat  az elnyert  támogatásnak megfelelően változtatják majd,  remélhetőleg erre nem lesz 
szükség.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

27/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati 
Minisztérium 1/2010. (I.19.) ÖM rendeletében megfogalmazott „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése” kiírásra pályázatot nyújt be. 

A pályázat célja: Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felújítása, tetőhéjazat 
cseréje, akadálymentesítése
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A fejlesztés megvalósulási helye: 

Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
8319 Lesenceistvánd, Zrínyi M. u. 10.

A fejlesztés forrás összetétele adatok Ft-ban

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010. (II.12.) számú rendeletében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

13.) Lesenceistvánd Kossuth utca árokburkolása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés!)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy az  Önkormányzat  2009.  évben  a  művelődési  ház  és  a 
körjegyzőség között  szakaszon az árokburkolást,  valamint  autóbejárók kialakítását  valósította meg.  A 
lakossággal szóban egyeztetett arról, hogy a hidakhoz szükséges átereszek díja őket terheli majd. Ahhoz, 
hogy ezt a lakosság felé az Önkormányzat  érvényesíteni tudja képviselő-testületi  határozat szükséges. 
Megkérdezte a képviselőket, hogy az Önkormányzat a felmerült összes anyagköltséget (áteresz, betonvas, 
beton) áthárítsa-e a lakosságra, vagy kizárólag az áteresz díját. A munkadíj az önkormányzatot terheli, 
saját  humán  erőforrás  bevonásával  valósult  meg  az  árokburkolás,  valamint  az  autóbejárók.  Összesen 
487.830,- Ft-ot jelent.

Dr.  Takács  Nóra körjegyző:  Bár  a  lakossággal  szóban megegyezett  az  Önkormányzat  az  átereszek 
majdani  kifizetéséről,  azonban  erről  nem  készült  megállapodás,  így  jelenleg  nincs  jogalapja  a 
követelésnek, egyik érintettet sem lehet a fizetésre kötelezni.

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  önkéntes  hozzájárulás  címen  gondolta  a  lakosságra 
áthárítani, melyet csekken fizet be. 13 érintettről van szó, akikkel ez meg lett beszélve.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Elmondta,  hogy  a  megbeszélés  során  írásba  kellett  volna  foglalni  az 
elhangzottakat.  Úgy  gondolja,  hogy  a  problémák  akkor  fognak  jelentkezni,  amikor  az  érintettek  a 
fizetésről értesítőt, valamint csekket kapnak.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Elmondta, hogy eredetileg csak a hídgyűrűkről volt szó. A problémát az 
okozná, ha az Önkormányzat  a betont és a betonvasat is áthárítaná a lakosokra. Úgy gondolja,  ha az 
eredetileg megbeszéltek szerint jár el  az Önkormányzat,  úgy az érintettek a fizetésnek eleget tesznek. 
Korábban kellett volna ez ügyben gondolkodni, és azt mondani, hogy az átereszhez szükség van betonra, 
betonvasra is.

Megnevezés 2010. év
Saját forrás 4.318.988,-
Hitel
Támogatásból igényelt összeg 17.275.950,-
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen: 21.594.938,-
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Dr. Takács Nóra körjegyző:  Elmondta,  hogy azon ingatlantulajdonosoktól,  akik nem fizetnek,  adók 
módjára sem hajtható be a tartozás.

Nagy Károly alpolgármester: Véleménye szerint a hídgyűrű árát minden érintett meg fogja fizetni, nem 
javasolta a betonvas és a beton árát is áthárítani.

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy az  ügyben  azért  nem tett  eddig  érdemi  lépést,  mert  a 
képviselő-testületi  tagok véleményére  volt  kíváncsi.  Elmondta,  hogy az  érintettek  közül  egy esetben 
fordult elő, hogy kérte a híd megnagyobbítását. Ennek következtében a betonvas és a beton mennyisége is 
jelentősen nagyobb a többi érintettnél.

Zámbó Mária képviselő: A fizetés megkönnyítése érdekében javasolta a részletfizetési lehetőséget.

Tóth  Csaba  polgármester: Javasolta  a  4  részletben  történő  részletfizetési  lehetőség  biztosítását, 
kizárólag az áreresz árának áthárítását. Azonban a fent említett tulajdonossal javasolta másképp eljárni, 
hiszen neki dupla híd lett építve.

Dr. Benedek Ádám képviselő: Véleménye szerint a normál híd méretéig a beton és a betonvas árát ne 
hárítsa át az Önkormányzat, azonban az azon felüli részt igen. 

Varjúné Fodor Edit képviselő: Egyet értett a képviselő úrral.

Tóth  Csaba  polgármester: Megköszönte  a  javaslatot.  Összegezte  az  elhangzottakat:  kizárólag  a 
hídgyűrűt kell a lakosságnak megfizetnie, 4 részletben történő fizetési ütemezés, akinek extra igénye volt, 
azon érintett a felmerült plusz kiadásokat is fizeti.

Dr. Benedek Ádám képviselő: A javaslatot az Önkormányzat részéről korrektnek tartja.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Megkérdezte a részletfizetés végső határidejét.

Tóth  Csaba  polgármester:  Javasolta,  hogy a  részletfizetés  végső  határideje  2010.  június  30.  napja 
legyen.

Bogdán  István  képviselő:  Véleménye  szerint  elegendő  volna  a  részletfizetést  két  részletben 
meghatározni.

Tóth Csaba polgármester:  A  lakosság  részére  a  négy részletben  történő  fizetési  lehetőség  kevésbé 
megterhelő.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Elmondta, hogy a fizetés végső határidejéig aki akar, az be tudja fizetni a 
rá eső összeget.

Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  a  képviselő-testületi  tagok  kérdéseit,  észrevételeit. 
Megkérdezte a képviselőket, van-e további kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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28/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Lesenceistvánd  Kossuth  u. 
árokburkolása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Lesenceistvánd Kossuth  utca 
árokburkolási munkáit az érintett ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetés alapján át hárítja alábbiak 
szerint:

a.) áteresz: 6.135,- Ft/db

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi 
munkatársat értesítse a képviselő-testületi döntésről.

3.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett 
ingatlantulajdonosokkal kössön megállapodást az alábbiak szerint:

a.) A beépített áreresz mennyisége 6.135,- Ft/db áron számítva.
b.) Fizetés ütemezését 4 részletben engedélyezi.
c.) A fizetés végső időpontja: 2010. június 30.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 55 
perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző

13


	LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
	J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
	Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről


