
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 433-4/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2010.  március  29-én 
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Kossuth u. 145., körjegyzőségi hivatal, polgármesteri iroda

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

Nagy Károly alpolgármester
Orbán Kálmán, Dr. Benedek Ádám, Bogdán István, Zámbó Mária és Morvainé 
Szücs Ágota képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző

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. 
Elmondta,  hogy  a  20  éves  magyar  önkormányzatiság  alkalmával  ünnepi  képviselő-testületi  ülés 
összehívására gondolt, együtt az uzsai képviselőkkel, hiszen 1995. évtől vált önálló településsé Uzsa. Van 
itt közöttük olyan képviselő, aki 5 önkormányzati  ciklusban képviselő volt, Uzsán pedig Szi Benedek 
Józsefné képviselő. Erről valamiféle ajándékkal és emlékplakettel emlékeznének meg. Amennyiben erre 
felhatalmazza a képviselő-testület, úgy felkészül erre, május közepére 

Nagy  Károly  alpolgármester:  Az  uzsai  polgármester  is  biztosan  támogatná  az  együttes  ülés 
összehívását. 

Tóth Csaba polgármester: Írásban a képviselők megkapták azt a tájékoztatást, amelyben ismertette a 
közfoglalkoztatásban résztvevőkkel milyen munkákat tervez megvalósítani a településen 2010. évben. 

Orbán Kálmán képviselő:  Jelezte,  hogy a kék túra útvonalon sok fa be van dőlve az útra,  ennek a 
rendbetételét  is  elvégezhetnék a közfoglalkoztatott  személyek.  Ez a  felsorolás  csak az  általa  gondolt 
munkák, kérte a képviselők, amennyiben van javaslatuk, azt tegyék meg. 

Tóth Csaba polgármester: A kék túra útvonalat kitisztíttatja. 

Zámbó Mária képviselő:  Javasolta,  hogy az  önkormányzat  szólítsa  fel  levélben azokat  a külterületi 
ingatlan  tulajdonosokat,  akiknek  a  telkéről  az  út  fölé  hajlanak  fák  és  bokrok,  melyet  az  úton  való 
közlekedést akadályozzák. Azt nem tartaná célszerűnek, hogy az önkormányzat ezeket a kihajló ágakat 
levágná, mert ezt a későbbiekben természetesnek vennék az ingatlan tulajdonosok és el is várnák már.

Bogdán István képviselő: Nem is ültethetnének a telektulajdonosok fákat a telekhatárra.

Tóth Csaba polgármester: Intézkedni fog az ingatlan tulajdonosok felszólítására. 

Nagy Károly alpolgármester: Az önkormányzat pályázaton nyert támogatásból beszerzett többfunkciós 
gépet mikor helyezik üzembe, úgy tudja, hogy április hónapról volt szó? 

Tóth Csaba polgármester: Javasolta,  hogy zárt  ülés keretében 2.  napirendként döntsön a képviselő-
testület Gelencsér József ügyében.



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.) Teleház nyitvatartási idejének módosítása
2.) Pénzintézeti hitel felvétele
3.) ÖNHIKI benyújtása

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Teleház nyitvatartási idejének módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a teleház – könyvtár  nyitva  tartásának változtatásához a 
képviselők Hogyorné Szi-Márton Ildikó teleház – könyvtár felelős előterjesztését megkapták. 
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Értelmetlennek tartja az egész nyitvatartási idő módosítását. A teleház 
- könyvtár felelős azt hangoztatta, hogy szükség lenne a délelőtti nyitva tartására, ennek ellenére csak heti 
egy alkalommal lesz a teleház - könyvtár délelőtt nyitva, a korábbi 3 délelőtti nap helyett. A könyvtáros 
azt jelezte, hogy nagyobb igény lenne a délelőtti nyitvatartásra.

Nagy Károly alpolgármester:  A könyvtáros nyilván átgondolt nyitvatartási idő módosítást terjesztett 
elő.

Zámbó Mária képviselő: A korábbi könyvtáros idején egyáltalán nem volt délelőtti nyitva tartás.

Orbán Kálmán képviselő: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján van igény délelőtti nyitva tartásra is.

Zámbó Mária képviselő: Véleménye szerint heti egy délelőtti nyitva tartásnál többre nincs szükség.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy az előterjesztés nem megfelelő. A szöveges részben 
az áll,  hogy van igény a délelőtti  nyitva tartásra, míg a nyitva tartási idő csak egy délelőttre szól.  A 
könyvtáros látja át, ahogy neki a legmegfelelőbb.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

34/2010. (III.29.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Teleház  nyitvatartási  idejének 
módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1.)  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Könyvtár  és  Teleház  nyitvatartási 
idejét 2010. április 01-től az alábbiak szerint állapítja meg:
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Napok Nyitvatartás
Hétfő Szünnap
Kedd 15.00 – 18.00

Szerda 15.00 – 19.00
Csütörtök 15.00 – 19.00

Péntek 09.00 – 11.00
Szombat 14.00 – 19.00
Vasárnap Szünnap

2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
Könyvtár és Teleház nyitvatartási idejének módosításáról a Könyvtár és Teleház vezetőjét értesítse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

2.)   Pénzintézeti hitel felvétele  
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés!)

Tóth Csaba polgármester:  tájékoztatta a képviselő-testületet arról,  hogy az önkormányzat  a 2010-es 
évben  is  forráshiánnyal  küzd,  így  már  az  első  félévben  működési  célú  -  likvid  –  hitel  felvételére 
kényszerül, hogy eleget tudjon tenni kötelezően ellátandó feladatainak.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

35/2010. (III.29.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1. Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában foglaltak alapján bevételeinek és kiadásainak eltérő 
ütemezése céljából 14.000.000,-Ft, azaz Tizennégy millió forint összegű, 12 hónap futamidejű 
hitel felvételéről döntött az OTP Bank Rt-től 2010. április 28. napjától.

2. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
futamidő alatt költségvetésbe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank 
Rt-vel.

4. A képviselő-testület egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező 400-as hrsz-ú „művelődési ház” megnevezésű ingatlanát.

Határidő: a szerződés megkötésére: azonnal
Felelős: Tóth Csaba polgármester

3.) ÖNHIKI benyújtása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés!)
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Tóth Csaba polgármester:  tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat a 2010. évi 
költségvetését  17.195,- Ft forráshiánnyal  fogadta el.  Ennek csökkentése érdekében javasolta,  hogy az 
önkormányzat az ÖNHIKI pályázatot nyújtsa be.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- szociális intézményi feladat:

 időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona; 

 időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza;

 pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona;

 hajléktalanok átmeneti szállása

- szociális alapszolgáltatási feladat:  

 szociális étkeztetés;  

 családsegítés;  

 házi segítségnyújtás;  

 nappali ellátás

- gyermekek átmeneti gondozási feladata:

 helyettes szülői hálózat;

 gyermekek átmeneti otthona;

 családok átmeneti otthona

- gyermekjóléti alapellátási feladat:  

 gyermekjóléti szolgáltatás;  

  gyermekek napközbeni ellátása;

 gyermekek átmeneti gondozása

- belső ellenőrzési feladat.

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

 ….

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 20 
perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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