
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 433-11/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2010.  július  27-én 
(kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház

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

Nagy Károly alpolgármester
Bogdán István,  Orbán Kálmán,  Dr.  Benedek Ádám,  Varjúné Fodor Edit,  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 8 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Napirend  előtt  tájékoztatta  a  képviselő-testületi  tagokat,  hogy  a  kommunális  erőgép  és  hozzá 
csatlakoztatható  munkagépek  pályázat  elszámolásra  került,  a  támogatás  23-án  az  Önkormányzat 
számláján  jóváírásra  került.  Az  Önkormányzat  ÖNHIKI-re  pályázott,  melynek  eredménye  még  nem 
ismert.  A  következő  képviselő-testületi  ülésen  talán  már  körvonalazódik  a  pályázat  eredménye.  Az 
Önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a forráshiányt, amellyel számolt, az ÖNHIKI-n 
keresztül  megszerezze.  Az  óvoda  konyhával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  ÁNTSZ  javaslatára  a 
melegítőkonyha 2010. őszétől már üzemelni fog, a munkálatok jelenleg is folyamatban vannak. Az idei 
évtől a melegkonyha az új épületben működik majd. A régi épület jelenleg is áll, annak elbontásáról még 
nem döntött, azonban megtartása oka fogyottá vált. A bontáshoz az illetékes építés hatóságtól engedélyt 
kell kérni. Az óvoda úgy lesz egységes, ha az épület már nem lesz ott. Tájékoztatta a képviselő-testületi 
tagokat,  hogy  a  hegyben  folyamatban  van  az  aszfaltozás,  melyhez  az  érintett  ingatlan-tulajdonosok 
összesen 420.000,-  Ft-tal  járultak hozzá.  A beruházás  várhatóan 2.700.000,-  Ft-ba fog kerülni,  az  út 
hosszától függően, hiszen az árajánlat méter árra vonatkozik. 

Javaslatot tett az ülés napirendjére.

Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  8  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.) Haszongépjármű beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálása
2.) Lesenceistvándi ravatalozó épület felújítására érkezett árajánlatok elbírálása
3.)  Veszprém  Megyei  Önkormányzat  Pszichiátriai  Betegek  és  Fogyatékosok  Otthona 
(Lesencetomaj) támogatási kérelme

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

1.) Haszongépjármű beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatalhoz  2007. 
évben pályázat  került  benyújtásra haszongépjármű beszerzése tárgyban,  mely pályázat  ügyében 2009. 
évben  született  pozitív  döntés.  A  pályázatot  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat,  mint  gesztor 
nyújtotta  be  a  Lesencéktől  a  Balatonig  Szociális  Társulás  nevében.  A  8-as  együttes  ülésen  a 
társönkormányzatok úgy döntöttek, hogy az „Együtt  Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti  Szolgálat 
részére  nem  kívánják  igénybe  venni  a  haszongépjárművet.  Ennek  következtében  Lesenceistvánd 
Települési  Önkormányzat  jogosult  a  gépjármű  üzemeltetésére.  Vélhetően  2011.  január  1-től 
Lesenceistvánd Önkormányzata jogosult lesz tanyagondnoki szolgálat működtetésére, hiszen a külterületi 
lakosok  száma  jelenleg  66  fő,  a  szolgálat  működéséhez  70  fő  szükséges,  mely  addigra  meg  lesz. 
Amennyiben a 2011. évi költségvetési törvény az ideihez hasonlóan forrást biztosít az Önkormányzatok 
részére tanyagondnoki szolgálat működtetésére, úgy 1.950.000,- Ft működési költséggel lehet számolni, 
mely  a  gépjármű  üzemeltetését  és  a  járművezető  bérét  is  magában  foglalja.  A  gépjármű  beszerzés 
kapcsán elmondta, hogy négy cégnek került ajánlatkérési felhívás megküldésre. A felhívást úgy készítette 
el,  hogy  az  konkrét  műszaki  tartalommal  álljon  a  cégek  rendelkezésére.  Az  árajánlatok  ennek 
köszönhetően  könnyen  összehasonlíthatóak  voltak,  köztük  az  árban  volt  differencia.  A  bontási 
jegyzőkönyv a cégeknek megküldésre került, melyben a személyes tárgyalásra adott lehetőséget. Ezen 
tárgyalásra két cég képviselője jött el. Ezen két cég ajánlatát kapták meg a képviselő-testületi tagok. Az 
Autó Baumgartner Kft. ajánlati ára 7.549.000,- Ft volt, míg a Kaposvár-Car Kft. ajánlata 7.407.880,- Ft. 
Jelen összegek bruttó árak, melyek  az általános forgalmi  adót és a regisztrációs adót tartalmazzák.  A 
haszongépjárműre az Önkormányzatnak 7.200.000,- Ft támogatási összeg áll rendelkezésre. Vélhetően a 
támogatás lemondására kerül majd sor, hiszen a beruházás nettó összegét finanszírozza az MVH, mely 
Lesenceistvánd Önkormányzata esetében nem éri el a 7.200.000,- Ft támogatást. A szombathelyi Autó 
Baumgartner Kft. – a tárgyaláson készült jegyzőkönyv tanúsága szerint – az ajánlati árából 180.000,- Ft 
kedvezményt adott, így az Autó Baumgartner Kft. végleges ajánlati ára 7.369.000,- Ft, míg a Kaposvár-
Car Kft. végleges ajánlati ára 7.457.880,- Ft. Az MVH irodával történt tárgyalásra hivatkozva elmondta, 
hogy eddig nem fordult elő egyik önkormányzatnál sem, hogy a megítélt támogatásnál kevesebből meg 
tudta volna valósítani a beszerzést vagy beruházást. A tárgyalás során a szakemberek a további extrák 
között a metálfényt,  könnyűfém felnit,  tetőcsomagtartót,  ablaküveg fóliázást említették. Ezen extrák a 
végleges ajánlati áron felül szerepelnek. A szombathelyi Autó Baumgartner Kft. plusz szolgáltatásként 
15% kedvezményt ajánlott minden általuk végzett szervizre, anyag- és munkadíjra egyaránt. A Kaposvár-
Car Kft. ajándék első szervizt ígért,  melynek értéke 45.000,- Ft, továbbá két pár sárfogót 30.000,- Ft 
értékben. A szombathelyi cég esetében a végleges ajánlati árban az üzembe helyezés költsége is szerepel, 
míg a kaposvári cég ajánlati árában ez nem került feltüntetésre. Ismertette a képviselő-testületi tagokkal 
az ajánlattételi felhívás pontjait, a jármű felszereltségét. Javasolta a szombathelyi Autó Baumgartner Kft-
vel történő szerződés kötést tetőcsomagtartóval, ablaküveg fóliázással kiegészítve. A fóliázás kizárólag a 
hátsó ablakokat érinti. Az üveg gyárilag zöldes színű. A kaposvári cég képviselője ajánlotta a fóliázást, 
mely  az  MVH  által  előírás,  továbbá  a  légkondícionáló  által  keletkezett  többlet  üzemanyag  költség 
csökkenthető. A képviselő-testületi tagoknak a jármű színéről is dönteni kell. A kaposvári cég képviselője 
a  sárga  színt  javasolta.  Javasolta  egyrészt  a  feltűnősége  miatt,  továbbá  a  gyermekek  szállításánál  is 
szerencsésebb,  ha  feltűnőbb  a  jármű.  Amerikában  sem  hiába  festik  az  iskolabuszokat  sárgára.  A 
pályázatban eredetileg fehér gépjárművet írt be, azonban a színt a pályázó megváltoztathatja. Az autót a 
szükséges elemekkel kell ellátni, melyről jelenleg nem tud további információkat közölni a képviselő-
testületi tagokkal.

Nagy Károly alpolgármester: Megkérdezte, hogy az autó milyen típusú.

Tóth Csaba polgármester: A beszerzendő jármű Renault Trafic Passanger típusú, dízelmotoros, 115 LE.

Dr. Benedek Ádám képviselő: Megkérdezte, hogy a jármű két kerék meghajtású-e.

Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a jármű első kerék meghajtású.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy a vonóhorog az autó tartozékát képezi-e.
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Tóth Csaba polgármester: A vonóhorog leszerelhető, mely a végleges ajánlati ár részét képezi.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: A járművel kapcsolatban megkérdezte, hogy ez az a gépkocsi, melyet 
Szigliget Község Önkormányzata fog üzemeltetni.

Tóth  Csaba  polgármester:  A  legutóbbi  8-as  együttes  ülésen  felmerült,  hogy  a  járművet  Szigliget 
Önkormányzata  igénybe  kívánja  venni,  azonban  az  ottani  képviselő-testület  másként  döntött,  így 
üzemeltetésre marad Lesenceistvánd Önkormányzatánál.

Zámbó Mária képviselő: Megkérdezte, hogy a járműnek a településen milyen funkciója lesz.

Tóth  Csaba  polgármester:  A  jármű  elsődlegesen  a  tanyagondnoki  feladatok  ellátására  kerül 
alkalmazásra,  másodsorban  pedig  a  település  igényeit  fogja  szolgálni.  Ebédkiszállításra,  idősek 
gondozására lehet igénybe venni a járművet.

Dr. Benedek Ádám képviselő: Megkérdezte, hogy a könnyűfém felni miért szükséges az autóhoz.

Tóth Csaba polgármester: A könnyűfém felni csak opció, azt a végleges ajánlati áron túl lehet kérni 
körülbelül 150.000,- Ft-ba kerülne.

Orbán  Kálmán  képviselő:  Megkérdezte,  lehet-e  tudni,  miért  mondta  vissza  Szigliget  Község 
Önkormányzata az üzemeltetést.

Tóth Csaba polgármester: Azért nem kívánta Szigliget Község Önkormányzata  igénybe venni,  mert 
nem szerettek volna közösen üzemeltetni járművet. Hiszen a pályázó önkormányzat Lesenceistvánd volt, 
kizárólag üzemeltetésre tudta volna átadni másik önkormányzatnak.

Dr. Benedek Ádám képviselő: A jármű kizárólag Lesenceistvánd Települési Önkormányzat tulajdonát 
képezi majd?

Tóth  Csaba  polgármester: A  jármú  kizárólag  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzaté  lesz. 
Tanyagondnoki szakfeladaton lesz üzemeltetve, amennyiben tanyagondnoki szolgálatra az Önkormányzat 
működési engedélyt szerez. Várhatóan szeptember hónapban indítja el a folyamatot. Zalahaláp Község 
Önkormányzata is lát el Tanyagondnoki Szolgálatot, így az ő mintájukra lehet dolgozni.

Zámbó Mária képviselő: Megkérdezte, hogy a járműre külön sofőr lesz-e.

Tóth  Csaba  polgármester:  A  járműre  egy  főnek  állást  biztosít  majd.  A  járművezető  bérét  a 
tanyagondnoki szolgálat szakfeladat normatívája fedezi majd. A szakmai program részletesen tartalmazza 
majd a feladatokat. Szeptemberben a képviselő-testületnek döntést kell hozni arra vonatkozóan, hogy a 
tanyagondnoki  szolgálatot  létre  kívánja-e  hozni  Lesenceistvándon.  Szakmai  program  elkészítése 
szükséges majd, melyet  meg kell  küldeni Külsővatra a Módszertani Intézetbe. Amennyiben az intézet 
jóváhagyja  a szakmai programot,  utána kell  Tapolcán a Szociális  és Gyámügyi  Irodában a működési 
engedélyt kérelmezni. Szakmai program esetében azért nem Lesencefalut említette, mert ők falugondnoki 
szolgálatot  működtetnek,  melynek  más  feltételei  vannak,  mint  a  tanyagondnoki  szolgálatnak. 
Falugondnoki Szolgálat esetében kikötés, hogy a település állandó lakosainak száma nem haladhatja meg 
a  700  főt.  Emiatt  ajánlotta  fel  Uzsa  Község  Önkormányzatának  az  üzemeltetés  lehetőségét.  Uzsa 
Önkormányzata szintén nem kívánta igénybe venni. A jármű igénybevételének elszámolása menetlevél 
alapján történik majd, így mindig azt az intézményt terheli, amely igénybe veszi. Amennyiben az iskola 
fogorvosi vizsgálatra kívánja igénybe venni a járművet, azt az Önkormányzat átvállalja, hiszen nem nagy 
távolságról van szó. Azonban ha a gyermekeket például Debrecenbe kell versenyre szállítani, azt úgy 
gondolja,  nem  kell,  hogy  átvállalja  Lesenceistvánd  Önkormányzata.  Javasolta  a  képviselő-testületi 
tagoknak  az  Autó  Baumgartner  Kft-t  nyertes  ajánlattevőnek  választani,  valamint  a  járműhöz 
tetőcsomagtartót, ablaküveg fóliázást rendelni, továbbá a sárga színt választani. 

Kérte a képviselő-testületi tagokat a nyertes ajánlattevő kiválasztására.
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

72/2010. (VII.27.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Haszongépjármű  beszerzésére 
érkezett árajánlatok elbírálása” című napirendet megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  haszongépjármű  beszerzésének 
eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Nyertes ajánlattevő neve: Autó Baumgartner Kft.
Címe 9700 Szombathely, Csaba út 7.
Az ellenszolgáltatás összege 7.369.000,- Ft

Nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
Neve: Kaposvár-Car Kft.
Címe 7400 Kaposvár, Pécsi u. 4.
Az ellenszolgáltatás összege 7.457.880,- Ft

3.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Renault  Trafic  Passanger  típusú 
járművet a végleges ajánlati áron túl az alábbi felszereltséggel rendeli meg:

a.) 4 db tetőrúd
b.) ablaküveg fóliázás
c.) sárga szín

4.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az 
ajánlattevők értesítéséről gondoskodjon.

5.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a 
nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

2.) Lesenceistvándi ravatalozó épület felújítására érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy Lesenceistvánd Önkormányzata  a  ravatalozó felújítására 
szintén  az  MVH-tól  támogatásban  részesült.  Ajánlattételi  felhívást  három  cégnek  küldött,  melynek 
melléklete  volt  egy  árazatlan  költségvetés  is.  Az  árajánlat  kérés  az  MVH  által  megadott  kódok 
figyelembe vételével készült. A felhívás azért MVH kódokkal történt, hogy a majdani elszámolásnál ne 
okozzon problémát, hiszen ezen pályázati források elszámolása nem egyszerű. A beérkezett árajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot Nyírő-Bognár Károly lesenceistvándi egyéni vállalkozó adta.

Zámbó Mária képviselő: Megkérdezte, hogy az Önkormányzat  rendelkezik-e tervrajzzal a ravatalozó 
felújításával kapcsolatban.

Tóth Csaba polgármester a képviselő-testületi tagok részére átadta tervrajzot megtekintésre.

Zámbó Mária képviselő: A tetőhéjazat cseréje is része a beruházásnak?

Tóth Csaba polgármester: A régi épületen a tetőfák cseréjét nem tervezi, de a lécezést, fóliázást igen. 

Zámbó Mária képviselő: Megkérdezte, hogy belül mi lesz kialakítva.
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Tóth Csaba polgármester: A ravatalozó épület hátulján lesz kialakítva egy kézmosó.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy WC lesz-e az új épületben?

Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy mivel az nem kötelező így nem kerül 
WC kialakításra, bár a helye meg lesz.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elenyésző dolog egy WC kialakítása.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Ekkora beruházásnál nem szabad egy ilyen alapvető dolgot kihagyni.

Tóth Csaba polgármester: Bár nem része a műszaki tartalommal, egyet értett az elhangzottakkal, így a 
WC beszerzésre  kerül.  Az  ÁNTSZ  kizárólag  kézmosót  ír  elő,  a  lesencetomaji  beruházásnál  is  csak 
kézmosó kerül kialakításra.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Véleménye szerint a WC-t külső bejárattal kellene megoldani.

Tóth Csaba polgármester: A jelenlegi vas ajtó ki lesz bontva és hátulról lesz egy ajtó. Elmondta, hogy a 
vállalkozó 8.892.649,- Ft-os árajánlatot adott, azonban a támogatott műszaki tartalom csak 5.400.000,- Ft. 
Ez  azért  van  így,  mert  az  alapterület  növekedést  a  pályázatból  ki  kellett  venni,  hiszen  a  pályázat 
alapterület növekedésre nem ad lehetőséget. A pályázat a haszongépjármű beszerzéshez hasonlóan nettó 
finanszírozású. Az ÁFÁ-n túl az Önkormányzatot az alapterület növekedésből adódó többlet költség is 
terheli.  Javasolta  Nyírő-Bognár  Károly  egyéni  vállalkozót  nyertes  ajánlattevőnek  megválasztani.  A 
ravatalozó  felújítása  kapcsán  jelenleg  van  folyamatban  500.000,-  Ft  lehívása,  mely  a  kiviteli  és 
engedélyezési tervek elkészítése során felmerült költség.

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy az Önkormányzat az önerőt milyen forrásból biztosítja.

Tóth Csaba polgármester: A csatorna beruházás során keletkezett maradvány, mely az Önkormányzat 
számláján megvan, a hiteltörlesztés az idei évben lefogy. Az Önkormányzat ezen pénzből tudja az önerőt 
biztosítani.  Valószínűleg  a  mikrobusz  beszerzéshez  szükséges  önerő  is  ebből  a  pénzből  lesz 
finanszírozva.  Az  Önkormányzat  nem  fog  likviditási  gondokkal  küzdeni.  A  cserkészház  eladásából 
származó összeg egy elkülönített számlán került lekötésre, melyből 20.000.000,- Ft áll az Önkormányzat 
rendelkezésére.  Abból  a pénzből  vásárolta  az  Önkormányzat  az építési  telkeket,  továbbá a 2009.  évi 
beruházásokhoz szükséges önerőt szintén abból biztosította. 

További kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadását kérte.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

73/2010. (VII.27.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.)  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Lesenceistvándi  ravatalozó épület 
felújítására  érkezett  árajánlatok  elbírálása”  című  napirendet  megtárgyalta  és  a  következő  határozatot 
hozza:

2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lesenceistvándi  ravatalozó  épület 
felújításának eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Nyertes ajánlattevő neve: Nyírő-Bognár Károly egyéni vállalkozó
Címe 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.
Az ellenszolgáltatás összege 8.892.649,- Ft

Nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
Neve: Z-Szabó BAU egyéni cég
Címe 8312 Balatonederics, Hegyalja u. 24.
Az ellenszolgáltatás összege 9.769.312,- Ft
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3.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az 
ajánlattevők értesítéséről gondoskodjon.

4.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a 
nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

3.)  Veszprém  Megyei  Önkormányzat  Pszichiátriai  Betegek  és  Fogyatékosok  Otthona 
(Lesencetomaj) támogatási kérelme
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a  lesencetomaji  Szociális  Otthon igazgatója  levélben és 
személyesen  is  felkereste,  hogy  az  Önkormányzattól  támogatást  igényeljen.  Javasolta  a  kérelemben 
foglalt összeggel, azaz 50.000,- Ft-tal támogatni a Szociális Otthont.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  A  támogatást  olyan  felújításokra  kéri  az  igazgató  úr,  melyhez 
véleménye  szerint  kölcsön  lehetne  adni  a  kommunális  erőgépet  és  az  ahhoz  csatlakoztatható 
munkagépeket, valamint munkaerőt is tudna az önkormányzat biztosítani a munkálatokhoz.

Tóth Csaba polgármester: A kérelemben parképítést említett az igazgató úr, melyhez az erőgép nem 
megfelelő, a gépet inkább parkgondozáshoz lehetne használni.

Nagy Károly alpolgármester: A parkgondozással kapcsolatban jutott eszébe, hogy a település lakosai 
közül többen megkeresték, hogy a Milleniumi Emlékparkban fákat kellene ültetni a már meglévő mellé, 
hiszen hely van még. Fel kellene venni a kapcsolatot egy parképítővel, aki meg tudná mondani, hogy 
milyen fákat érdemes arra a területre ültetni.

Tóth Csaba polgármester: Az Önkormányzat a parkosításra vonatkozóan konkrét tervvel rendelkezik.

További kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadását kérte.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

74/2010. (VII.27.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Veszprém  Megyei  Önkormányzat 
Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona (Lesencetomaj) támogatási kérelme” című előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Veszprém Megyei  Önkormányzat 
Pszichiátriai  Betegek  és  Fogyatékosok  Otthonát  (8318  Lesencetomaj,  Kossuth  u.  95.)  50.000,-  Ft 
összeggel támogatja.

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2010. 
évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.12.) számú rendelete terhére 50.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.

3.)  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1. 
számú melléklet szerinti  működési  célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá 
felkéri  a  polgármestert,  hogy a  pénzeszköz  átadásáról  az  átadást  követő  képviselő-testületi  ülésen  a 
képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester
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Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 17 
óra 30 perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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