
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 433-15/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete 2010.  szeptember  13-án 
(hétfőn) 18.00 órai kezdettel megtartott soron következő, nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház

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

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

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs

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. 

Tájékoztatta a képviselő-testületi  tagokat,  hogy az idei  évben harmadik alkalommal  fordult  elő,  hogy 
valaki  nagyobb összegű átmeneti  segélyt  kap,  mert  anyagi  megélhetése  veszélybe  került.  A szociális 
kölcsön formájában nyújtott átmeneti segélyt visszafizetési kötelezettség terheli, így az a költségvetést 
nem érinti. Ezen kölcsönök kamatmentesek. A kérelmezők villamos energia visszakötésre kérték. Ezen 
ügyfelekkel az Önkormányzat szerződést kötött. Ez ügyben a döntés körültekintően történt. 

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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben  
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

Javaslatot tett az ülés napirendjére.

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.) Beszámoló Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi I. félévi gazdálkodásáról
2.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában való részvétel
3.) Beiskolázási támogatás

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



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Beszámoló Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  2010.  első  félévében  időarányosan 
gazdálkodott. Kérte a képviselő-testületi tagok kérdéseit, hozzászólásait a napirendi ponthoz.

Orbán  Kálmán  képviselő:  Megkérdezte,  hogy az  önkormányzat  milyen  földet  értékesített,  melyből 
420.000,- Ft bevétele származott.

Tóth Csaba polgármester: A képviselő-testület februári ülésén döntött a lesenceistvánd 1311/2 és 1312 
hrsz.-ú ingatlanokból Lesenceistvánd Önkormányzatát megillető 4/6 – 4/6 rész értékesítéséről. Az eredeti 
árhoz képest 50.000,- Ft-tal kevesebbért kerültek az ingatlanok értékesítésre. 

Tekintettel  arra,  hogy további  kérdés,  hozzászólás,  észrevétel  nem hangzott  el,  javasolta a képviselő-
testületnek a határozati javaslat elfogadását.

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

94/2010. (IX.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 
2010. I. félévi költségvetés teljesítésének 
bevételi főösszegét 153.569.- e Ft-ban
kiadási főösszegét 122.292.- e Ft-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés Er. előir. Módosítot

t
Teljesítés

Intézményfinanszírozás működési (hitel) 17195 17195 0
Támog.értékű felhalmozási bevétel 8150 10652 7325
Önkormányzat kv-i támogatása 59688 77681 51364
Intézményi saját bevétel és áteng.peszk. 120400 122186 66521
Előző évi pénzmaradvány 28359 28359 28359
Összesen 233792 256073 153569

Kiadások ezer forintban
Megnevezés Er. előir. Módosított Teljesítés
Felhalmozási kiadás 23053 27061 14832
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

50176 57002 29782

Külső személyi juttatások 680 680 300
Munkaadókat terelő járulékok 12929 14375 6368

Támogatás  folyósitása  Körjegyzőség 
finansz.

46047 48272 24026

Felhalm.célú  p.ü-i  befektet. 
(részvények)

660 660 305

Működési célú p.eszköz átadás 16312 15797 7822
Működési célú  p.eszk. Nonprofit szev-
nek

1230 1476 783

Társadalom,  szociál  pol.,és  egyéb 
juttatás

5272 11355 7577

Ellátottak pénzbeni juttatása (Bursa) 150 150 80
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Készletbeszerzések 3852 4164 1211
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

51178 49847 18776

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

15044 14670 5519

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 2075 5805 4911
Felhalmozási  célu  hitel   (csatorna 
érdek.hj.)

2000 2000 0

Költségvetési tartalék 2834 2759 0
Kiadások összesen: 233792 256073 122292

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

Dr. Takács Nóra körjegyző

2.)   A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában való részvétel  
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  BURSA  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról  szóló  tájékoztató  csomagot  az  idei  évben  is  megkapta  az  Önkormányzat. 
Amennyiben  a  képviselő-testület  úgy határoz,  hogy csatlakozni  kíván az  ösztöndíjrendszer  2011.  évi 
fordulójához,  úgy  2010.  szepetmber  30-ig  az  erről  szóló  nyilatkozatot  az  OKM  Támogatáskezelő 
Igazgatósága  részére  meg  kell  küldeni.  Az  önkormányzat  a  korábbi  években  is  csatlakozott  az 
ösztöndíjrendszerhez. Javasolta az idei évben is a csatlakozást, valamint az ösztöndíj mértékét 5.000,- 
Ft/fő/hó összegben megállapítani.  Kérte a  körjegyző asszonyt,  hogy 2002.  évtől  kezdődően készítsen 
kimutatást arra vonatkozóan, kik részesültek Bursa Hungarica Ösztöndíjban.

Dr. Benedek Ádám képviselő: Megkérdezte, hogy az ösztöndíj hány hónapra jár.

Tóth  Csaba  polgármester: A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  az  ösztöndíj  10  hónapra  jár.  A 
költségvetésben 2-3 személy ösztöndíja van betervezve. 

Tekintettel  arra,  hogy további  kérdés,  hozzászólás,  észrevétel  nem hangzott  el,  javasolta a képviselő-
testületnek a határozati javaslatok elfogadását.

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

95/2010. (IX.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1. Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A Képviselőtestület az Általános Szerződési Feltételeket az alábbiak szerint elfogadja:

a.) a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42.750 Ft-ot) nem haladja meg, 

b.) az ösztöndíj mértéke: 5000 Ft/fő/hó.

2.  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot aláírja, s a körjegyző közreműködésével megtegye a szükséges 
intézkedéseket a pályázat kiírására és elbírálására.
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4. Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  tegyen 
intézkedést annak érdekében, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében az ösztöndíjak fedezete 
betervezésre kerüljön.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

3.) Beiskolázási támogatás
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy beiskolázási  támogatás  címen  a  2010.  évi  költségvetési 
rendeletben 700.000,- Ft lett tervezve, melyből 417.000,- Ft került kifizetésre a helyi általános iskolában 
tanulók  tankönyveire.  A  jelenleg  felhasználható  összeg:  283.000,-  Ft.  2009.  évben  a  vidéken  tanuló 
általános iskolai tanulónak és a középszintű intézményben tanulónak egységesen 3.000,- Ft összegben 
nyújtott  támogatást  az  Önkormányzat.  Mivel  a  főiskolai,  egyetemi  hallgatók  Bursa  Hungarica 
ösztöndíjban részesülhettek, így a tavalyi évben nem kaptak beiskolázási támogatást. Előzetes felmérések 
alapján 32 fő jogosult beiskolázási támogatásra.

Dr. Takács Nóra körjegyző:  5-6 főt rá kell  számolni,  mert  még várható iskolalátogatási igazolás és 
számla.

Tóth  Csaba  polgármester:  40  fővel  kellene  számolni.  Megkérdezte,  hogy  egyenlő  támogatást 
javasolnak-e a képviselő-testületi tagok a tanulóknak, vagy tegyenek különbséget.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  Véleménye  szerint  különbséget  kell  tenni  általános  iskolás, 
középiskolás és egyetemi, főiskolai hallgató között.

Tóth Csaba polgármester: Véleménye  szerint a két fő egyetemi,  főiskolai hallgatót a létszámban ne 
vegyék figyelembe, mert ők ösztöndíjban részesülnek.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Nem biztos, hogy jogosult lesz az ösztöndíjra.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Bursa Hungarica ösztöndíjra az a pályázó jogosult, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 42.750,- Ft-ot. Előfordulhat, hogy a jövedelem 1.000,- Ft-
tal  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegét.  Ebben  az  esetben  ösztöndíjat  nem kaphat. 
Véleménye szerint nekik is kellene adni beiskolázási támogatást.

Bogdán István képviselő:  Vidéki  általános  iskolásoknak 4-5.000,-  Ft,  középiskolásoknak 7.000,-  Ft, 
főiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak 10.000,- Ft beiskolázási támogatást javasolt.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a javaslatot.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: A főiskolás és középiskolás tanulók kapjanak egyforma összeget. A 
főiskola mellett a hallgató munkaviszonyt létesíthet.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Egyet értett az elhangzottakkal.

Gutmajer  Tiborné  pénzügyi  főmunkatárs:  Amennyiben  a  főiskolás  és  a  középiskolás  egyaránt 
10.000,- Ft-ot kapnak, úgy a keretösszeg nem lesz elég.

Tóth  Csaba  polgármester:  Vidék  általános  iskolás  tanulónak  4.000,-  Ft,  középszintű  oktatási 
intézményben  tanulónak 7.000,-  Ft,  főiskolai,  egyetemi  hallgatónak  10.000,-  Ft  összegű beiskolázási 
támogatást javasolt meghatározni.
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Tekintettel  arra,  hogy további  kérdés,  hozzászólás,  észrevétel  nem hangzott  el,  javasolta a képviselő-
testületnek a határozati javaslatok elfogadását.

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

96/2010. (IX.13.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2010.  évi  beiskolázási  támogatás  című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja azon nappali tagozatos oktatási 
intézményben  tanulókat,  hallgatókat,  akik  az  oktatási  intézményben  nem vették  igénybe  a  normatív 
tankönyvtámogatást, az alábbi összeggel:

Vidéki általános iskolás tanuló: 4.000,- Ft
Középszintű oktatási intézményben tanuló: 7.000,- Ft
Főiskolai, egyetemi hallgató: 10.000,- Ft

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 30 
perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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