
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 433-17/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  október  21-ei 
(csütörtök) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Az ülés helye: Lesenceistvánd, Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester

Dr. Benedek Ádám, Nagy Károly, Orbán Kálmán, Varjúné Fodor Edit képviselő

Dr. Takács Nóra körjegyző; Lakatos Adrienn jegyzőkönyvvezető

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 5 
képviselőből 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  a  működésképtelen  helyi  önkormányzatok  támogatására 
pályázat benyújtása II. című napirenddel kívánt kiegészíteni.

Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  5  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 gazdálkodásának elemzése
2.) Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása II.

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának elemzése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés)

Tóth  Csaba  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő  testület  tagjait,  hogy  az  Önkormányzat 
működésképtelen  helyi  önkormányzatok  támogatása  jogcímen  2.000.000,-  Ft-ot  kapott,  melynek 
köszönhetően a működési forráshiány 17.000.000,- Ft-ról 15.000.000,- Ft-ra csökkent. Az alakuló ülés 
felfokozott,  ünnepi  hangulatában a  képviselő-testület  a  polgármester  illetményének  emelkedéséről,  az 
alpolgármester  részére  költségátalány  megállapításáról,  a  képviselő-testületi  tagok  részére  tiszteletdíj 
megállapításáról döntött. Az ülés ünnepi hangulatát nem szerette volna elrontani azzal, hogy az Ügyrendi 
Bizottság javaslatait nem fogadja el. Kérte a képviselő-testületi tagokat, hogy az illetményét a korábbi 
szintre visszaállítani szíveskedjenek. A képviselő-testület az alakuló ülésen rossz üzenetet közvetített a 
jelenlévők felé. A jogszabály alapján a képviselő-testületi tagok részére is adható tiszteletdíj, azonban az 
Önkormányzat  költségvetése azt nem teszi lehetővé. Javasolta a korábbi állapot visszaállítását mind a 
polgármester, mind az alpolgármester és képviselők vonatkozásában. A bérnövekmény a 2010-es évben 
370.386,- Ft többletkiadással, a 2011-es évben 1.481.544, Ft többletkiadással járna. Ezen plusz kiadások 
az Önkormányzat forráshiányát tovább növelik. 



Megköszönte a képviselő-testület bizalmát az illetmény emelkedése vonatkozásában.

Nagy Károly alpolgármester: Az alakuló ülésen részére megállapított 20%-os költségtérítésről kívánt 
lemondani,  az  önkormányzat  anyagi  helyzetére  tekintettel,  erről  szóló  írásbeli  kérelmét  átadja  a 
körjegyzőnek.

Dr.  Benedek  Ádám  képviselő:  A  képviselő-testületi  tagok  tiszteletdíja  vonatkozásában  javasolta  a 
polgármester  úr  és  alpolgármester  úr  példáját  követni.  A  költségvetési  helyzetre  való  tekintettel  a 
tiszteletdíjáról ezúttal szóban és írásban is lemond. Úgy gondolta, hogy az alakuló ülésen kellett volna 
lemondani az illetmény többletről, ahogy azt az uzsai alakuló ülésen tette a polgármester úr. A képviselő-
testület az elmúlt négy évben végzett munkáért szavazta meg a polgármester illetményének növekedését. 
Véleménye  szerint  a képviselő-testületi  tagok is megérdemelnék munkájukért  a tiszteletdíjat,  azonban 
ismervén a költségvetést erről lemond. Nem értett egyet Nagy Károly alpolgármester úr költségátalányról 
történő lemondásával.

Tóth Csaba polgármester: A képviselő-testületi tagok is jelentős szellemi munkával járulnak hozzá az 
önkormányzat működéséhez, mely nem kis teljesítmény. Azért van szükség a régi állapot visszaállítására, 
mert az illetmény növekedés, a költségátalány megállapítása az alpolgármester részére, a tiszteletdíj mind 
plusz  költséggel  terheli  az  önkormányzatot,  melynek  finanszírozásához  más  területről  kell  forrást 
szerezni.

Orbán  Kálmán  képviselő:  A  jövő  évi  költségvetési  sarokszámok  jelenleg  nem  ismertek,  így  az 
önkormányzat költségvetési koncepciója sem.

Tóth Csaba polgármester: Véleménye szerint a jelenlegi állapotnál jobb nem várható.

Orbán Kálmán képviselő: Úgy érzi, a képviselő-testületi tagoknak nincs mozgásterük.

Tóth Csaba polgármester: A koncepciót a költségvetési munkatárssal, körjegyző asszonnyal közösen 
készítik el az intézményvezetőkkel történt előzetes egyeztetés után a bázis év adatait figyelembe véve.

Dr. Takács Nóra körjegyző: A koncepció tervezése előtt az intézményvezetőknek, képviselő-testületi 
tagoknak  minden  évben  kiküldésre  kerül  egy  felhívás,  melyben  kéri  a  javaslatokat  a  következő 
költségvetési évre vonatkozóan. A képviselő-testületi tagoktól jellemzően nem érkeznek a költségvetésre 
vonatkozó javaslatok.

Tóth Csaba polgármester:  Hiába akarna a  lesenceistvándi  képviselő-testület  az  utolsó negyedévben 
megszorításokat  eszközölni  a  közösen  fenntartott  intézmények  miatt  figyelembe  kell  venni  a 
társtelepülések képviselő-testületeinek döntését.

Orbán Kálmán képviselő: Véleménye szerint a tiszteletdíjról történő lemondással a képviselő-testülettől 
elveszik  a  mozgásteret,  ennek  ellenére  többi  képviselő  társához  hasonlóan  ő  is  lemondott  a 
tiszteletdíjáról.

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte Orbán Kálmán képviselőtől, hogy a tiszteletdíját milyen célra 
fordítaná.

Orbán Kálmán képviselő: A gyermekek labdarúgását támogatná, illetve ha a képviselő-testületnek van 
egy közös akarata,  melyre  nincs  pályázati  lehetőség,  úgy pályázat  nélkül  is  meg tudnának valósítani 
valamit.

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte, hogy mire gondolt.

Orbán Kálmán képviselő: Játszótér építésére gondolt.

Dr.  Benedek  Ádám  képviselő:  Nem tartotta  jónak,  hogy a  képviselő-testületi  tagok  tiszteletdíjából 
valósuljon meg a településen beruházás. A tiszteletdíjnak jelentős közteher vonzata van.
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Tóth Csaba polgármester: A tiszteletdíj után adót és járulékokat kell fizetni. A tiszteletdíj nem arra 
szolgál,  hogy  abból  valakit  támogasson  a  képviselő.  A  támogatásra  az  önkormányzat  különféle 
lehetőségei  vannak.  A képviselő-testületnek egyetértő  akaratot  kell  felmutatni,  ha ez  nem lehetséges, 
megosztottak leszünk, ami ekkora nagyságú településen nem kívánatos.

Orbán Kálmán képviselő: Meglátása szerint a képviselő-testületre nincs szükség. A testület szerepe a 
szavazás, sok mozgástere nincs.

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  egymásra  épülő  jogszabályok  betartása  miatt  a  képviselő-testület 
mozgástere korlátozott.

Varjúné  Fodor  Edit  képviselő:  Az  Önkormányzat  stabilitásának  elősegítése  érdekében a  képviselői 
tiszteletdíjáról ő is lemondott. Véleménye szerint sokkal szebben nézett volna ki, ha a nyilvános alakuló 
ülésen teszi meg a polgármester úr a felajánlását és a képviselő-testület ott csatlakozhat hozzá. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  a  képviselő-testületi  tagok  hozzászólásait.  Felkérte  az 
Ügyrendi  Bizottságot,  hogy  az  elhangzottakkal  kapcsolatban  az  érintettek  kérését  figyelembe  véve 
hozzanak döntést mint a polgármester illetménye, az alpolgármester költségtérítése, illetve a képviselők 
tiszteletdíja tekintetében, majd a képviselő-testületet tájékoztassák.

Az Ügyrendi Bizottság döntése idejére Tóth Csaba polgármester 15 perc szünetet rendelt el.

Tóth  Csaba  polgármester:  Felkérte  Dr.  Benedek  Ádám elnököt  az  Ügyrendi  Bizottság  döntésének 
ismertetésére a polgármester illetménye tekintetében.

Dr. Benedek Ádám elnök, képviselő:  Ismertette a bizottság döntését.  Az Ügyrendi  Bizottság 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a polgármester illetménye tekintetében 2010. október 3. 
napjától  336.300,-  Ft,  a költségátalány tekintetében 100.900,- Ft  megállapítását  javasolta a képviselő-
testületnek.

Tóth Csaba polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek az Ügyrendi 
Bizottság által javasolt összeg elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

104/2010. (X.21.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2010. (X.14.) számú képviselő-
testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §-ában 
foglaltakra  figyelemmel  Tóth  Csaba  polgármester  illetményét  2010.  október  3.  napjától  havi  bruttó 
336.300,- Ft-ban állapítja meg. (szorzó: 8,7)

3.) Lesenceistvánd Település polgármestere részére a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel a polgármestert havi 30 %, azaz 100.900,- Ft költségátalány illeti meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

körjegyző

Tóth  Csaba  polgármester:  Felkérte  Dr.  Benedek  Ádám elnököt  az  Ügyrendi  Bizottság  döntésének 
ismertetésére, az alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya tekintetében.
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Dr. Benedek Ádám elnök, képviselő:  Ismertette a bizottság döntését.  Az Ügyrendi  Bizottság 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alpolgármester tiszteletdíja tekintetében 2010. október 
3. napjától 50.000,- Ft megállapítását javasolta a képviselő-testületnek.

Tóth Csaba polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek az Ügyrendi 
Bizottság által javasolt összeg elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

105/2010. (X.21.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2010. (X.14.) számú képviselő-
testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel Nagy Károly alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3. napjától havi bruttó 50.000,- Ft-
ban állapítja meg. (szorzó: 1,3), részére költségátalányt nem állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

körjegyző

Tóth  Csaba  polgármester:  Felkérte  Dr.  Benedek  Ádám elnököt  az  Ügyrendi  Bizottság  döntésének 
ismertetésére a képviselők tiszteletdíja tekintetében.

Dr. Benedek Ádám elnök, képviselő: Ismertesse a bizottság döntését. Az Ügyrendi Bizottság 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselők tiszteletdíjának eltörléséről döntött.

Tóth Csaba polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek az Ügyrendi 
Bizottság által javasolt összeg elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

106/2010. (X.21.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2010. (X.14.) számú képviselő-
testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Pttv. 14. § (1) bekezdése, valamint az 
Ötv.  20.  §  (2)  bekezdése  értelmében  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testületi 
tagjainak tiszteletdíjat az önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel nem állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke

körjegyző
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2.) Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása II.
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  a  forráshiánya  csökkentésére 
működésképtelen  helyi  önkormányzatok  támogatására  pályázatot  nyújtott  be,  melyen  2.000.000,-  Ft 
támogatásban  részesült.  Lehetőség  van  a  pályázat  újbóli  benyújtására.  A  pályázatot  15.195.000,-  Ft 
forráshiány igénylésére javasolta újból benyújtani.

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

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

107/2010. (X.21.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b.) pontjában, a 87. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. 
számú  mellékletének  3.  pontjában  szabályozott  módon  dönt  működésképtelen  helyi  önkormányzatok 
egyéb támogatásának ismételt igényléséről. 

2.) A képviselő-testület kérelmet nyújt be működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. 
Kérelmében a 2010. évi éven belüli lejáratú működési célú likvid hitel előirányzatának megfelelő összegű 
15.195.000 Ft támogatást igényel. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására 2.000.000,- Ft 
támogatást már kapott az Önkormányzat, azonban azzal likviditási gondjai nem szűntek meg.
A képviselő-testület a kérelemhez az alábbi nyilatkozatot teszi:

a) Az önkormányzat  2010. évben önhibáján kívül 
hátrányos  helyzetbe  került  önkormányzatok 
támogatására  igényt  sem  az  I.  sem  a  II. 
fordulóban  nem  nyújtott  be,  támogatást  nem 
kapott.

b)  Az  önkormányzat  a  köztisztviselői 
illetményalapot  a  költségvetési  törvényben 
meghatározott  mértékben  összege  38.650,-  Ft-
ban állapította meg.

c) Az önkormányzat sem tartósan, sem átmenetileg 
lekötött bankbetéttel nem rendelkezik

d) Az  önkormányzat  100.000,-  Ft  összegű 
részesedéssel rendelkezik a Balatongáz Kft-ben.

3.)  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  azzal,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  Közép-
dunántúli Regionális Igazgatóságához az igénylést nyújtsa be.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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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