
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 433-23/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testületének 2010. december 21-ei 
(kedd) 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Dr. Benedek Ádám, Orbán Kálmán, Varjúné Fodor Edit képviselő

Dr. Takács Nóra körjegyző; Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs; Gutmajer 
Mónika ügyintéző; Lakatos Adrienn jegyzőkönyvvezető

Lakosság köréből: 18 fő

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.

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. Közmeghallgatás

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.   Közmeghallgatás  
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent helyi lakosokat. Elmondta, hogy 
az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten a 2010-es évben is igyekezett fejleszteni. Kommunális 
erőgép beszerzése történt 2010-ben, mely géppel a téli sikostalanítás, valamint a közterületek fenntartása 
oldható meg. A másik jelentős beruházás 2010. évben a temetői ravatalozó felújítása. Kisebb fejlesztések 
is  történtek  a  településen.  A templom előtt  hídkorlátokat  cserélt  az  önkormányzat  a  közúttkezelővel 
közösen.  A  Dózsa  utcai  önkormányzati  lakás  külső  tatarozását  hajtotta  végre  az  önkormányzat.  A 
közmunka program keretében alkalmazott személyek árkokat tisztítottak. A közmunkások között voltak 
akikkel  teljes  mértékben  meg  volt  elégedve szépen,  felelősségteljesen láttak  el  munkájukat,  azonban 
voltak, akikkel nap, mint nap probléma volt. A 2011. évtől a közmunka program megváltozik, nehezebb 
lesz bekerülni a dolgozóknak. A képviselő-testülettel folyamatosan igyekeztek olyan döntéseket hozni, 
mely a település fellendítését, előre jutását segítette. A község az élhető település nyomvonalán halad. 
Élhető  település  az  a  falu,  amelynek  közterületei  kulturált  állapotban  vannak.  Az  óvoda  kerítése 
elbontásra került, mely azért történt, hogy helyén parkoló kialakítása valósulhasson meg a jövőben. Az 
önkormányzat célja, hogy a településen élők és a településre érkezők városias komfortot érezhessenek a 



falu  közterületein  végigmenve.  Az  önkormányzat  a  kötelezően  ellátandó  feladatait  –  közoktatást, 
közigazgatást, helyi orvosi ellátást, védőnői szolgálatot, helyi kultúrát - maradéktalanul végrehajtotta. A 
településen  a  civil  szervezetek  hatékonyan  működnek.  Jelenleg  van  alakulóban  a  Lesenceistvándi 
Polgárőr Egyesület 19 alapító taggal, akik elnöknek Ernhoffer Lászlót választották. A képviselő-testület 
az Egyesület részére a kultúrház hátsó termét biztosította székhelyül. A székhelyen taggyűléseiket meg 
tudják tartani, irataikat el tudják zárni. A lakosság tervei között szerepel faluszépítő egyesület létrehozása 
is,  melyet  az  önkormányzat  támogatni  fog.  A  település  lakosságára  az  összetartás  jellemző,  mely 
összetartásból alakulhat ki akár az egyesület, vagy bármely más közös cél. 

Horváth Ferenc helyi lakos: Elmondta, hogy a Csaliton a köves út lejjebb van, mint az árok. Ki kellene 
árkolni,  szinte  nincs  is  árok.  A  polgármester  úr  ígéretet  tett  két  éve,  hogy  az  árok  kialakítását 
megvalósítja, azonban ez nem valósult meg.

Tóth Csaba polgármester: Fontosnak tartja a külterületi utak rendben tartását. Az önkormányzat azon 
külterületi utakra próbál koncentrálni, amely környékén állandó lakosok élnek. Nem látja annak értelmét, 
hogy a meddőt a hegyi utakra felhordja az önkormányzat, majd egy esőzés után, azt lejjebb valamelyik 
árokból szedje ki. A belátói út felújítása az érintett pénzadományából, valamint önkormányzati forrásból 
valósult meg. Jelenleg is az ingatlantulajdonosok összefogására volna szükség az érintett útszakaszokon, 
melyhez az önkormányzat által biztosított forrással megvalósulhatna az utak felújítása. Az alulról jövő 
építkezés  mellé  oda  fog  állni  a  képviselő-testület.  Külterületen  Lesenceistvándon van  540 m szilárd 
burkolatú út. Az uzsai bányából meddőt kedvező áron kap az önkormányzat,  azonban a fuvar költség 
jelentős és nincs értelme leborítani, mert az első eső lemossa. Sok külterületi út mellett nincs árok, vagy 
ha van, azt a telek tulajdonosok fákkal beültetik, mely által az út szélessége szűkül. 4 m-es úton nem lehet 
kialakítani vízelvezető árkot, ahhoz legalább 7 m széles útra volna szükség. A közutak fenntartására éves 
viszonylatban 3 -  400.000,-  Ft-ja  van az önkormányzatnak.  Az önkormányzat  iparűzési  adó bevétele 
minimális, a kommunális adó és külterületi építményadó bevételre lehet támaszkodni. A 4 – 5.000.000,- 
Ft  adóbevételt  az  önkormányzat  pályázati  önerő  fordítja.  Az  önkormányzat  pályázott  külterületi  út 
felújítására,  mely  pályázatnak  még  nincs  eredménye.  Amennyiben  a  pályázat  pozitív  elbírálásban 
részesül, úgy újabb 700 m külterületi útra kerül szilárd burkolat. 

Horváth Ferenc helyi lakos: Megkérdezte, hogy a pályázatból felújítandó út mellett lesz-e árok, mert 
hiába lesz szilárd burkolattal ellátva az út, ha a csapadék víz azon keresztül folyik le. 

Tóth Csaba polgármester: Árok kialakítását is tervezi az önkormányzat az érintett szakaszon.

Riba Sándor helyi lakos: A Bédiánál is ramaty állapotban van az út.

Tóth Csaba polgármester: A hegyi utakat az önkormányzat igyekszik folyamatosan karbantartani.

Kondor  Istvánné  helyi  lakos:  Köszönettel  tartozik  mindenki  a  képviselő-testületnek,  hiszen  a 
településért minden évben nagyon sokat tesznek, munkájuk meglátszik. A hullaház felújítása is jelentős 
eredmény. Nemcsak a szidás jár nekik. 

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a dicsérő szavakat és megkérte a lakosságot, hogy a hullaház 
helyett a jövőben a ravatalozót használják.

Berkes Ferenc helyi lakos:  A szemétszállítással kapcsolatban elmondta,  hogy a lakosságnak azért  is 
fizetni kell, ami nem létezik. Havi szinten egyszer sem telik meg az edényzet, mégis fizetni kell a díjat. 
Nem az önkormányzatot vádolja, hanem a tapolcai céget.

Tóth Csaba polgármester: A képviselő-testület a közmeghallgatás előtti ülésen tárgyalta a 2011. évi 
hulladékszállítási díjat. Egy kormányrendelet határozza meg a szolgáltatónak, hogy a hulladékszállítás 
díját hogyan építheti fel. Az önkormányzat a Remondis Kft. által közölt hulladékszállítási díjakat nem 
fogadta el, a hulladékszállítási díj csökkentését szeretné elérni két heti rendszerességgel történő szállítás 
bevezetésével. Ehhez a lakosságnak is partnernek kell lenni, hiszen vannak olyan biológiai hulladékok, 
melyek  bomlásnak indulnak,  főként  nyári  időszakban.  A Keszthelyi-Hegység  Alapítvány segítségével 
várhatóan februárban kerül  szétosztásra az  első adag komposztláda és további  pályázat  benyújtása  is 
tervben van, hogy a település minden portája részt vehessen a tervszerű komposztálásban. Amennyiben 
nincs bomló anyag a kukába, úgy nincs szükség a heti szállításra. A Remondis Kft-nél akkor tudja elérni 
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a két heti szállítást, ha a lakosság közreműködik a komposztálásban. Amennyiben a jövő évtől valaki 
kisebb  edényzetet  kíván  fizetni,  azt  meg  kell  majd  vásárolni.  2010.  évben  a  településőrök  és 
közmunkások bevonásával minden kedden megszámlálásra kerültek a kihelyezett kukák. 379 porta van 
Lesenceistvándon és átlagosan 220 db kukát ürített a szolgáltató hetente, hiszen csak ennyi volt kihúzva. 
A darabszámmal kalkulálva portára vetítve heti 70 liter hulladékot szállított el. A jelenlegi díjnál olcsóbb 
díj  nem várható.  2011.  májusától  a hulladékszállítás  Királyszentistvánra  történik.  A hulladékszállítási 
díjba az elszállítás,  osztályozás,  végső tárolás díja épül  be.  A komposztálás bevezetésével a jelenlegi 
árszinten tud maradni a szállítás díja. A próbaüzem végéig a hulladékszállítás díja 12.753,- Ft/porta/év, 
amennyiben a szolgáltató elfogadja a képviselő-testület döntését.

Horváth  Ferenc  helyi  lakos: Jelezte,  hogy  a  lomtalanításkor  több  elektronikai  eszköz  nem  került 
elszállításra. Megkérdezte, hogy ezekkel az eszközökkel mit lehet tenni.

Tóth Csaba polgármester: A lomtalanításkor veszélyes hulladékokat nem szállítanak el. Amennyiben 
elektronikai eszköz marad kint, azt új eszköz vásárlásakor be kell vinni a boltba és azt kötelesek átvenni.

Kondor László helyi lakos: Nem tartja igazságosnak, hogy az egyedül élők és családosok is ugyanannyi 
szemétszállítási díjat fizetnek. Nem értette, miért nem lehet ezen változtatni, miért nem lehet elintézni. Ha 
a hivatalban nem tudják elintézni, álljanak fel és menjenek el.

Kondor Istvánné helyi lakos:  Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a szemétszállítási  díj  nem 
arányos  a  család  tagjaival,  azt  portánként  kell  számolni.  Az  önkormányzatnak  nincs  plusz  bevétele, 
amelyből tudná a lakosságot támogatni a szemétszállítási díjban.

Tóth Csaba polgármester: Az volna az igazságos, ha a keletkezett hulladék mennyiséget megmérnék és 
a keletkezett hulladék után számláznának. A cégnek van fajlagos költsége, melyet akkor is számláznának, 
ha az adott portán nem keletkezik hulladék. A hulladékszállítás díja két tényezőből áll: a rendelkezésre 
állási díjból, valamint a hulladékmennyiség elszállításának díjából. Az arányok: 40 – 60 %. 2011. évben 
három edényzet lesz választható: 60 – 80 – 120 literes. Abban látja a problémát, hogy a hulladékszállító 
cégek nem tesznek különbséget a városias és falusias lakókörnyezet között. A képviselő-testület harcol a 
lakosság érdekeiért.

Riba Sándor helyi lakos: Nyári szezonban külterületen jelentős a hulladék mennyisége. 

Tóth Csaba polgármester: Nyáron a külterületi ingatlan tulajdonosok sokat tartózkodnak birtokaikon. 
Nyáron kevésnek bizonyul a 4 gyűjtőkonténer.

Kondor Istvánné helyi lakos: Az embereket is formálni  kellene. A PET palackokat is össze lehetne 
taposni, kevesebb helyet foglalna, nem vinné a szél. 

Tóth Csaba polgármester: A szelektív gyűjtő szigetről a PET palackokat 26,4,- Ft/db áron szállították 
el. Kérte a szolgáltatótól a présgép biztosítását, azonban nekik nem érdekük, hogy a hulladék mennyisége 
kevesebb legyen. A szelektív hulladékgyűjtők ürítését az önkormányzat külön fizeti.

Kondor Istvánné helyi lakos: A lakosság jelentős része adót sem fizet, pedig az volna az első, befizetni, 
amivel az ember tartozik és utána annyit eszik, amennyire marad pénze. Az emberek elméjét nem lehet 
megváltoztatni.

Berkes Ferenc helyi lakos: Jelezte, hogy a környékükön vannak, akik flakonnal tüzelnek, mely füst csípi 
az ember szemét és rákkeltő hatású. A hömpölygő füst a lakásba is bemegy.

Tóth Csaba polgármester: Az elmúlt  héten két család is jelezte,  hogy problémájuk van a tüzelővel. 
Szerették  volna,  ha  az  önkormányzat  kommunális  erőgépe  a  rendelkezésükre  állt  volna.  Véleménye 
szerint  az  emberek  nagyon  el  vannak  kényelmesedve.  Lesenceistvándon  éves  szinten  300.000,-  Ft 
elegendő  átmeneti  és  egyéb  segélyekre,  mely  a  szomszéd  településen  milliós  nagyságrendű.  Ha  a 
családoknál nagy gond van arról a jelzőrendszeren – háziorvos, védőnő, családsegítő szolgálat, iskola, 
óvoda - keresztül tud az önkormányzat. Azt azonban nem szabad megengedni, hogy a családok minden 
problémájukra a megoldást az önkormányzattól várják. 

3



Horváth Ferenc helyi lakos: A polgármester urat a jövő évi tervekről kérdezte.
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Tóth Csaba polgármester:  Az önkormányzat  pályázatot  nyújtott  be borvidéki út felújítására, mely a 
temetőtől a kápolnáig tartó útszakasz szilárd burkolattal történő ellátását jelenti. Amennyiben az pályázat 
pozitív elbírálásban részesül, úgy az önerő a 2011. évi összes fejlesztési forrást felemészti. A fejlesztés 
40.000,-  ezer Ft-ba kerül,  melyhez  10.000,-  ezer Ft  önerő szükséges.  Az is  előfordulhat,  hogy az  út 
eközterületet magáncélra használja bárki. Ez a Kossuth utcában nem jellemző, azonban a mellék utcákban 
egyre elterjedtebb. A turisztikai fejlesztéskor első szempont a településkép. Elkerülendő, hogy valaki a 
téli tüzelőjét, építőanyagot évekig az utcán, közterületen tárolja. A településőrök közreműködésével 2010. 
évben  többször  került  beszedésre  közterület  használati  díj.  A  közterület  használatát  helyi  rendelet 
szabályozza.

Horváth Ferenc helyi lakos: Jelezte, hogy a Hegyalja utcában sok a kátyú. 

Tóth Csaba polgármester: A Hegyalja utcát mart  aszfalt  borítja,  melyre  jó volna egy kopó réteg. A 
Hegyalja utca aszfaltozását az önkormányzat pályázati forrásból kívánja megvalósítani. A Hegyalja utcai 
lakóinak azonban valamennyi hozzájárulást kell majd fizetniük.

Berkes  Ferenc  helyi  lakos:  Tervben  volt  a  Hegyalja  utca  folytatásában  a  házhely  kialakítás. 
Megkérdezte, hogy ezzel mi történt.

Tóth Csaba polgármester: Az önkormányzat a területet megvásárolta. A rendezési tervben is szerepel a 
Hegyalja utca folytatása. A közmű, árok és út kiépítése több tíz millió forintba kerül, melyre jelenleg nem 
tud az önkormányzat forrást biztosítani. 24 házhely kerül majd kialakításra.

Horváth Ferenc helyi lakos:  Megkérdezte, hogy a kialakítandó házhelyekre van-e igény és mennyibe 
kerül majd egy telek.

Tóth Csaba polgármester: A településen sok fiatal van. A telek ára nem lesz magasabb a bekerülési 
költségnél.

Bogdánné Gróf Margit helyi lakos: Elmondta, hogy a könyvtár szomszédságából a tehenek többször 
átjöttek a művelődési ház udvarába. Megkérdezte, hogy az óvoda lebontott kerítéselemeit felhasználva 
megoldható-e a probléma. Többször fordult elő, hogy a gyerekek nem mertek a könyvtárba menni.

Tóth Csaba polgármester: Elsősorban az állat tulajdonosának a feladata, hogy a jószágait megfelelően 
tartsa. A kultúrház régi kerítéséből megoldják a problémát.

Bogdánné  Gróf  Margit  helyi  lakos:  Az  önkormányzat  dolgozói  közül  elismerte  Gutmajer  Tibor  és 
Hogyor  Krisztián  munkáját,  akik  szívügyüknek  tekintik  feladatukat.  Becsületükre  váljék.  A  brigád 
vezetőnek többször  jelezte,  hogy a  József  Attila  utcában  az  idős,  özvegy asszonyoknak  az  iskolából 
vigyenek  fel  padot,  mely  nem  történt  meg  többszöri  kérés  ellenére  sem.  Úgy  gondolja,  hogy  a 
kommunális erőgéppel semeddig sem tartana néhány padot felvinni, csak hozzá állás kérdése.

Tóth Csaba polgármester: Tavaszra megígérte, hogy a József Attila utcába vitet padot. Van olyan hely, 
ahol padra van szükség, azonban van olyan is, ahol annak lebontását igénylik.

Bogdánné  Gróf  Margit  helyi  lakos:  Nem szabadna  egy  ekkora  problémának  nyolc  hónap  átfutási 
idejének lenni.

Tóth Csaba polgármester: A hó eltakarítással kapcsolatban elmondta, hogy a településen az a hír járja, 
hogy Bellér Ferenc egyéni vállalkozó drágán dolgozik. A könyvelésből is látszik, hogy kedvező áron tolja 
a havat. A kommunális erőgép segítségével az önkormányzatnál dolgozók is besegítenek a hó tolásban. 
Azzal  tisztában  kell  lenni  mindenkinek,  hogy  a  lesenceistvándi  fő  utca  sosem  lesz  olyan,  mint  a 
lesencetomaji, hiszen azt a Közútkezelő tisztítja.

Berkes Ferenc helyi lakos: A padok kihelyezéséhez felajánlott 4 darab tuskót.

Kondor Istvánné helyi lakos:  Kellemes karácsonyi  ünnepeket  és sikerekben gazdag,  boldog új  évet 
kívánt mindenkinek.
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Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  a  lakosság  megjelenését.  Kellemes  ünnepeket  kívánt 
mindenkinek.

További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 19 óra 10 perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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