
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 431/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és Uzsa  Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 11-én (csütörtök) 17.45 órai kezdettel 
megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház tárgyaló terme

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester
Bogdán  István,  Dr.  Benedek  Ádám,  Varjúné  Fodor  Edit,  Morvainé  Szücs  Ágota  és  Zámbó  Mária 
képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester,
Hogyorné Szi-Márton Ildikó alpolgármester
Szi Benedek Józsefné és Madárné Németh Mária képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó
Nyírő-Bognár Mária óvodavezető

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, 
valamint Uzsa Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§. (9) bekezdése alapján 
szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselő-
testülete részéről a megválasztott 8 képviselőből 6 képviselő jelen van, Uzsa Képviselő-testülete részéről 
a megválasztott 6 képviselőből 4 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testületek 
együttes ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag -, Uzsa Képviselő-
testülete  4  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  alakszerű  határozathozatal  nélkül  –  
egyhangúlag –  az alábbiak szerint állapít meg:

NA P I R E N D :

1.) Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok közös fenntartású intézményeinek 2010. évi 
költségvetése (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
2.)  A  2010/2011.  nevelési  évben  indítható  óvodai  csoportok  számának  és  az  óvodai  beíratás 
időpontjának meghatározása
3.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2010. évi nyári takarítási szünet 
időpontjának meghatározása

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



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok közös fenntartású intézményeinek 2010. évi 
költségvetése (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok 
részére az írásos anyag kiküldésre került. Kérte a képviselő-testületi tagok kérdéseit, észrevételeit.

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a Háziorvosi szolgálattal kapcsolatban kíván észrevételt 
tenni. Elmondta továbbá, hogy a temető költségvetése vonatkozásában a 2010-es évre 150.000,- Ft lett 
tervezve  üzemanyagra.  Véleménye  szerint  a  mai  üzemanyag  árak  mellett,  mely  körülbelül  450  l 
üzemanyagot jelent. Uzsa településen is nagy zöldterületek vannak, melyeket az önkormányzat dolgozója 
fűnyíróz,  évente  több  alkalommal.  Véleménye  szerint  a  tervezett  150.000,-  Ft  hajtó  és  kenőanyag 
vásárlásra  magas.  A  temető  szakfeladaton  1,5  havi  munkabér  van  tervezve.  Megkérdezte,  hogy 
Lesenceistvánd Önkormányzatánál van-e állandó fizikai alkalmazott.

Tóth Csaba polgármester: Az Önkormányzatnál van állandó fizikai alkalmazott.

Kovács Károly polgármester: A háziorvosi szolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a lesenceistvándi 
orvosi rendelő fenntartási költségeihez Uzsa Település Önkormányzata is hozzájárul, létszámarányosan. 
Az uzsai orvosi rendelő a lesenceistvándi orvosi rendelő telephelye.  Uzsa Önkormányzata tartja fenn. 
Véleménye szerint a háziorvosi szolgálat költségvetésébe bele kellene venni. Az óvoda költségvetésével 
kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  önkormányzatok  hozzájárulása  évről-évre  egyre  nagyobb,  hiszen  a 
normatívák csökkentek, a gyereklétszám szintén csökkent. Megkérdezte, hogy a konyha költségvetésébe 
az iskolás napközi is bent van-e.

Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az iskola összevonásakor a fenntartó 
önkormányzatok abban állapodtak meg, hogy az alsós iskolában tanulók az óvodában étkeznek, míg a 
felső  iskolába  járók  Lesencetomajon  étkeznek.  A  zárszámadás  tárgyalásakor  lehetne  a  konyha 
költségeinek  megosztásáról,  mely  szerint  a  napközis  tanulókra  eső  díjat  az  iskolára  hárítaná  át 
Lesenceistvánd és Uzsa Települések Önkormányzata. A 2009. évi óvodabővítés során az óvoda épülete 
tágasabb lett. Az új épületszárnyban zajlik a logopédiai foglalkozás. Hosszú távon érdemes átgondolni a 
bölcsődei  csoport,  vagy  vegyes  csoport  kialakítását  is.  Az  óvodabővítés  során  az  első  lépéseket  az 
Önkormányzat  megtette  annak  érdekében,  hogy  a  jövőben  bölcsődei  csoport  kialakítása 
megvalósulhasson. Ezzel kapcsolatban a szomszédos településekkel is egyeztetés szükséges. Meg kell 
azonban várni  az  őszi  parlamenti  választások eredményét.  A temetővel  kapcsolatban elmondta,  hogy 
Lesenceistvánd Település Önkormányzata ravatalozó felújításra 5.800,- e Ft támogatásban részesült. A 
beruházás  2010.  évben valósul  meg.  A felújításhoz szükséges  önerőt  Lesenceistvánd Önkormányzata 
biztosítja.  A  ravatalozó  olyan  épület,  melynek  felújítása  során  Lesenceistvánd  Önkormányzatának 
vagyona több lesz, azonban használati értéke nem növekszik. Véleménye szerint temetkezéskor az uzsai 
polgároknak  sem  mindegy,  milyen  körülmények  között  vesznek  búcsút  szeretteiktől.  Kérte  Uzsa 
Települési  Önkormányzat  képviselő-testületét,  hogy  az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének 
tárgyalásakor  gondolkodjanak  azon,  hogy  a  ravatalozó  felújítása  kapcsán  felmerült  önerő  mértékét 
enyhítik. Elmondta továbbá, hogy Lesenceistvánd Önkormányzata az óvoda felújítására pályázatot nyújt 
be.  A  támogatásból  hőszigetelést,  tetőhéjazat  cserét,  parkoló  építést,  akadálymentesítést  kíván 
megvalósítani.

Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: A bölcsődei csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy mindenképpen 
meg kell várni a parlamenti választásokat. A jelenlegi közoktatási törvény értelmében 2010. szeptember 
01-től a 2,5 éves gyermek is lehet óvodás, abban az esetben, ha a környéken élő minden 3 éves kort 
betöltött gyermeknek biztosított az óvodai ellátás.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte az óvodavezető szóbeli kiegészítését.
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Varjúné Fodor Edit képviselő: Az óvodai intézményi  étkeztetésnél közalkalmazottak egyéb juttatása 
jogcímen 87,- e Ft lett tervezve. Megkérdezte, hogy ez az összeg mire vonatkozik.

Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a dolgozók megbetegedése esetén az első 15 napra 
betegszabadság jár, mely egyéb juttatásként szerepel a költségvetésben.

Szi  Benedek Józsefné képviselő: A védőnői  szolgálat  költségvetésével  kapcsolatban elmondta,  hogy 
2010.  évre  vonatkozóan irodaszerre,  nyomtatványra  10,-  e  Ft  lett  tervezve.  Véleménye  szerint  ez  az 
összeg egy hónapra elegendő. Egy nyomtatópatron 8,- e Ft-ba kerül.

Tóth  Csaba  polgármester: Megköszönte  az  észrevételt.  Az  idei  évi  tapasztalatok  után  a  jövő  évi 
költségvetés tervezésekor figyelnek majd a védőnői költségvetés ezen pontjára. Elmondta, hogy a védőnő 
jelezte, hogy a számítógép, melyen dolgozik nem megfelelően működik. Az Önkormányzat megnézeti. 
Igyekszik pályázat útján biztosítani a megfelelő informatikai eszközöket.
A háziorvosi  szolgálattal  kapcsolatban  az  asszisztens  bérének  88.900,-  Ft-ról  119.900,-  Ft-ra  történő 
emelését  javasolta.  A  felmerülő  többletköltség  fedezete  a  doktor  úr  telefondíjából,  valamint  egyéb 
átcsoportosítással megoldható.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az illetményeltérítést, illetve annak alsó és felső határát 
törvény szabályozza. 

Dr.  Benedek  Ádám  képviselő  18:05  órakor  megérkezett  a  képviselő-testületek  együttes  ülésére,  így  
Lesenceistvánd Képviselő-testülete 7 főre egészült ki.

Tóth Csaba polgármester:  Az illetmény eltérítésnél javasolta a felső határt alkalmazni. 2010. március 
hónaptól így az asszisztensnek magasabb összegű jövedelmet szükséges folyósítani.

Dr .Benedek Ádám képviselő: Megkérdezte, hogy az állami normatíva fedezi-e a háziorvosi szolgálat 
kiadásait.

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  állami  normatíván  túl  az  önkormányzatoknak  hozzá  kell  járulni  a 
szolgálat fenntartásához. 

Dr.  Benedek  Ádám  képviselő:  Elmondta,  hogy  a  receptek  nyomtatása  a  háziorvosi  szolgálat 
költségvetését  megterheli.  A  vonalkód  rengeteg  festéket  fogyaszt.  Megkérdezte,  hogy  nincs-e  olyan 
nyomtató, amely kevesebb festéket fogyaszt.

Tóth Csaba polgármester:  A kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy a  lézer  nyomtató  gazdaságosabb, 
azonban a recept mérete miatt ez a fajta nyomtató nem használható.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

11/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „2010.  évi  Lesenceistvánd  és  Uzsa 
Községek  közös  működtetésű  intézményeinek  költségvetése”című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a 
következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Konyha  2010.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási fő összegét 8.657.- e Ft-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 5088
Normatív támogatás 1235
Intézményi saját bevétel 2334
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 8657

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

2744

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 664

Készletbeszerzések 374
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

3730

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

1046

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 99
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 8657

A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 2 fő 

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

Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

11/2010. (II.11.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „2010. évi Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös 
működtetésű intézményeinek költségvetése”című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza: 

Uzsa  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Konyha  2010.  évi  költségvetésének  bevételi  és 
kiadási fő összegét 8.657.- e Ft-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 5088
Normatív támogatás 1235
Intézményi saját bevétel 2334
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 8657
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Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

2744

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 664

Készletbeszerzések 374
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

3730

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

1046

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 99
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 8657

A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 2 fő 

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

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

12/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2010. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 21.081.- e Ft-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 11966
Normatív támogatás   9115
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 21081

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 1703
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12301

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 3062

Készletbeszerzések 770
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

2070

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

865

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 310
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 21081
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Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 6 fő

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

Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

12/2010. (II.11.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Százholdas  Pagony  K.F.T.  Óvoda  2010.  évi 
költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 21.081.- e Ft-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 11966
Normatív támogatás   9115
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 21081

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 1703
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

12301

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 3062

Készletbeszerzések 770
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

2070

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

865

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 310
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 21081

Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 6 fő 

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Háziorvosi  Szolgálat  2010.  évi 
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 12.899.- e Ft.-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 2032
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 9667
Intézményi saját bevétel ügyeleti dij 1200
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 12899

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 1000
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

7551

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 1837

Készletbeszerzések 345
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

1470

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

530

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 166
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 12899

A Háziorvosi szolgálat  létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
Rész munkaidős létszám: 1 fő

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

Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

13/2010. (II.11.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Háziorvosi  Szolgálat  2010.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét 12.899.- e Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 2032
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 9667
Intézményi saját bevétel ügyeleti dij 1200
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 12899

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 1000
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

7551

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 1837

Készletbeszerzések 345
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

1470

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

530

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 166
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 12899

A Háziorvosi szolgálat  létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
Rész munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

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

14/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Védőnői  szolgálat  2010.  évi 
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.548.- e Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 53
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 2495
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 2548
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Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

1755

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 459

Készletbeszerzések 55
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

130

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

93

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 56
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 2548

A Védőnői szolgálat  létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 1 fő

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

Dr. Takács Nóra körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

14/2010. (II.11.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Védőnői  szolgálat  2010.  évi  költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét  2.548.- e Ft.-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 53
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/ 2495
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 2548

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

1755

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 459

Készletbeszerzések 55
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

130

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

93

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 56
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 2548
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A Védőnői szolgálat  létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

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

15/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás szakfeladat  2010. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  4.100.- e Ft.-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 4100
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 4100

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 3500
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

110

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 32

Készletbeszerzések 190
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

176

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

92

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 4100

A Temető szakfeladatra létszámot nem állapít meg. 

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

Dr. Takács Nóra körjegyző
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

15/2010. (II.11.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Temető  fenntartás  szakfeladat  2010.  évi 
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  4.100.- e Ft.-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 4100
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 4100

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 3500
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

110

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 32

Készletbeszerzések 190
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

176

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

92

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 4100

A Temető szakfeladatra létszámot nem állapít meg. 

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

2.)  A  2010/2011.  nevelési  évben  indítható  óvodai  csoportok  számának  és  az  óvodai  beíratás 
időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy az írásos előterjesztés a képviselő-testületi  tagok részére 
kiküldésre került. Az óvodai beíratás időpontja 2010. május 04-e, a pótbeíratás időpontja 2010. május 11-
e. A napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve, 
a  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napközi  Otthonos  Óvoda,  az  óvodai  nevelést  ellátó 
intézményben a beiratkozás időpontját a 2010/2011. óvodai nevelési évre az alábbiakban állapítja meg.

2010. május 4-én (kedden) 8.00-16.00 óra

Pótbeiratás: 2010. május 11. (kedd) 8.00-16.00 óra

Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőket értesítse.

Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

16/2010. (II.11.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  hatályos  jogszabályokat  figyelembe  véve,  a 
Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, az óvodai nevelést ellátó intézményben 
a beiratkozás időpontját a 2010/2011. óvodai nevelési évre az alábbiakban állapítja meg.

2010. május 4-én (kedden) 8.00-16.00 óra

Pótbeiratás: 2010. május 11. (kedd) 8.00-16.00 óra

Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőket értesítse.

Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester

3.)   Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2010. évi nyári takarítási szünet   
időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza, melyek azok a munkálatok 
melyekre  a  takarítási  szünetben  kerül  sor.  Óvoda  és  napközi  épület  teljes  körű  belső  meszelése, 
Micimackó csoport padozatának, meleg burkolatának cseréje, nyílászárók festése.

Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: Elmondta, hogy a csoport padozatának cseréje azért szükséges, mert 
a  padlóburkolat  felső  rétege  teljesen  elvált,  mely  balesetveszélyes  a  gyermekekre  nézve.  Véleménye 
szerint a PVC padló volna a legjobb megoldás.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte az óvodavezető szóbeli kiegészítést.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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17/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Százholdas Pagony Közös Fenntartású 
Napköziotthonos  Óvoda  2010.  évi  nyári  takarítási  szünet  időpontjának meghatározása”  című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1. Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  az  óvodavezető  által 
nyári  takarítási  szünet  céljából  megjelölt  2010.  06.  28.  (hétfő) -tól  2010.  07.  30.  (péntek) -ig 
terjedő időszakot, továbbá egyetért  a felsorolt munkálatok (Óvoda + napközi teljes körű belső 
meszelése, Micimackó csoportban padozatának, meleg burkolatának cseréje, Nyílászárók festése) 
elvégzésének szükségszerűségével.

2. Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, valamint 
az  Intézményvezetőt,  hogy  a  felsorolt  munkálatok  elvégzése  érdekében  a  szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

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

Intézményvezető

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

17/2010. (II.11.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású 
Napköziotthonos  Óvoda  2010.  évi  nyári  takarítási  szünet  időpontjának meghatározása”  című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1.  Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  az  óvodavezető által  nyári  takarítási 
szünet céljából megjelölt 2010. 06. 28. (hétfő) -tól 2010. 07. 30. (péntek) -ig terjedő időszakot, továbbá 
egyetért a felsorolt munkálatok (Óvoda + napközi teljes körű belső meszelése, Micimackó csoportban 
padozatának, meleg burkolatának cseréje, Nyílászárók festése) elvégzésének szükségszerűségével.

2.  Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  valamint  az 
Intézményvezetőt,  hogy a felsorolt  munkálatok elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Intézményvezető

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 18 óra 10 perckor 
bezárta.

Tóth Csaba Kovács Károly
polgármester polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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