
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 492-9/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  november  30-ai 
(szerda) 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Lesenceistvánd, Polgármesteri Hivatal

Az ülésen megjelentek: 
Tóth Csaba polgármester
Dr. Benedek Ádám, Varjúné Fodor Edit képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs
Papp Éva szociális és gyámügyi tanácsos

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen 
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő 
jelen van – Nagy Károly alpolgármester és Orbán Kálmán képviselő jelezte távolmaradását -, így az ülés  
határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

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

Tóth Csaba polgármester:  A napirendi pontok tárgyalása előtt elmondta, hogy az elmúl ülésen már szó 
volt  a  Dögtér  térítésmentes  átvételéről.  A  Földhivatalhoz  kerül  már  az  átadás-átvétellel  kapcsolatos 
dokumentáció. Az önkormányzatnak az átvétel vagyongyarapodást jelent. Eddig az állam tulajdona volt. 
Vannak ezenkívül  még az önkormányzat  területén állami  tulajdonú útszakaszok.  Ilyen  például  a  Ciráki 
kanyartól a kápolnáig terjedő útszakasz egy része is, és az út oldalán levő két terület is. Kérvényezte, hogy 
vagy adják önkormányzati  tulajdonba az utat,  vagy pedig lehessen az önkormányzat  a kezelője. Lassan  
esedékessé válik az út felújítása és egyszerűbb lenne pályázni, ha önkormányzati tulajdonban lenne.
A  Remondissal  kötendő  megállapodással  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  megállapodás  szövege  már 
elkészült, de még nem lett aláírva. A megállapodás aláírásával sem az önkormányzatot, sem a polgárokat 
pénzügyi veszteség nem éri, az önkormányzatnak megtakarítása is keletkezik. A megállapodás-tervezet el  
lett küldve a Remondis Kft-nek, eddig még nem jelezték, hogy sor kerülhetne az aláírásra.
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy a takarékoskodás jegyében készített egy kimutatást a kötelező-és casco  
biztosításokról. Az idei évben 168.501 Ft-ba kerültek. A Renaultra, a traktorra és a pótkocsira vonatkozóan 
ez 75.052 Ft-ba fog kerülni a jövő évben, mert átkötésre kerültek, így jelentős megtakarítást sikerült elérni. 
Kérte, hogy 8. napirendi pontként vegyék fel Dr. Dékány Györgyné kérelmét, 9. napirendi pontként pedig a 
Hegyalja utca folytatásával kapcsolatos tervdokumentáció elfogadását.

További  kérdés  és  hozzászólás  hiányában  a  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  napirendi  pontok  
elfogadását.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak  
szerint állapította meg a napirendet:

N A P I R E N D E K:

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 7/2009. (V.22.) Lt. rendeletének módosítása
2.  Lesenceistvánd Község Önkormányzata  Képviselő-testületének a temetőkről  és  a  temetkezésről  
szóló 13/2005. (IX.28.) Kt. rendeletének módosítása
3.  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosítása
4.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet  módosítása 
(háromnegyed év, rendelet tervezet)
5. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
6. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
7. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi munkaterve
8. Dr. Dékány Györgyné kérelme
9. Hegyalja utca folytatásával kapcsolatos tervdokumentáció elfogadása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 7/2009. (V.22.) Kt. rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Felkérte Papp Éva szociális  és  gyámügyi  tanácsost,  hogy mondja  el  miért  
szükséges a módosítás.

Papp Éva szociális és gyámügyi tanácsos: Elmondta, hogy a képviselő-testület határozza meg, hogy kik 
azok,  akik méltányosságból  közgyógyellátást  kapnak.  A polgármester  úr  kérdése az  volt,  hogy hogyan 
lehetne csökkenteni azoknak a számát, akik kaphatják ezt a támogatást. A gyógyszerköltség összegének 
megemelésével  lehetne  szűkíteni  a  kört,  amelyre  a  jogszabály  ad  lehetőséget.  Jelenleg  az  kaphat 
méltányosságból közgyógyellátást, akinek a gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének legalább 20 %-a. Ez a százalék emelkedne most  25 %-ra, melynek összege 7.125 Ft. Ennél  
magasabb %-ot a törvény nem enged. Tájékoztatta a képviselőket, hogy éves szinten kb. 3-4 embernek van  
megállapítva méltányosságból közgyógyellátás.

Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérdése, hogy akkor ez a 3 ember most ki fog esni a jogosultak köréből?

Papp Éva szociális és gyámügyi tanácsos: Ha kevesebb a gyógyszerköltségük, akkor igen.
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Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérdése, ha most nem jár valakinek, mert kevesebb a gyógyszerköltsége, 
de év közben megemelkedik pl. 7.300 Ft-ra akkor megkapja vagy nem?

Papp Éva szociális és gyámügyi tanácsos: Abban az esetben megkapja.

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  vannak  az  alanyi  jogon  és  a  méltányossági  jogon  járó 
juttatások.  Az  alanyi  jogon  járó  juttatások  nagyobb  részét  az  állam  lefinanszírozza,  ezekből  a  
pótelőirányzatokból adódnak az előirányzat módosítások. A méltányossági alap úgymond a helyi polgárok 
pénztárcájából megy. Az alanyi jogon járónak is van minimális helyi vonzata.

Papp  Éva  szociális  és  gyámügyi  tanácsos: Elmondta,  hogy  a  méltányosságból  megállapított 
gyógyszerköltségek  30  %-át  az  önkormányzatnak  meg  kell  fizetnie  az  OEP-nek.  A  módosítással  az 
önkormányzat költségei kissé csökkennének. Mint már elmondta, évente 3-4 fő ilyen ellátott van. 30-40.000 
Ft körül kell fizetni egy-egy ember után éves szinten az OEP felé.

Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta  a képviselőket,  hogy az ápolási  díj  az,  ami  hatalmas  deficitet 
okozhat az önkormányzatnak. Méltányossági ápolási díjat jelenleg 1 fő kap Lesenceistvándon.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Kérdése, hogy mik a feltételei annak, hogy valaki alanyi jogon kapja meg 
a közgyógyellátást?

Papp Éva szociális és gyámügyi tanácsos: Elmondta, hogy 1-es, vagy 2-es rokkantsági csoportba kell 
tartozni, emelt összegű családi pótlékban kell részesülni, vagy aki emellett átmeneti gondozott, átmeneti  
gondozásba,  vagy  nevelésbe  vett,  rendszeres  szociális  segélyben  részesül  és  egészségkárosodott,  
hadigondozott, nemzeti gondozott, központi szociális segélyben részesül vagy rokkantsági járadékos.

Varjúné  Fodor  Edit  képviselő: A  nyugdíjasokra  gondolt,  akiknek  hamar  összejön  a  magas 
gyógyszerköltség. Van-e ilyen?

Papp  Éva  szociális  és  gyámügyi  tanácsos: Nincs.  Csak  a  szociálisan  rászorultaknak  jár.  Magas  a 
jövedelemhatár. Aki nem jogosult az alanyira, az még jogosult lehet a normatívra abban az esetben, ha az 
öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  a  10  %-át,  tehát  a  2.850  Ft-ot  meghaladja  a 
gyógyszerköltsége, de a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori  
legkisebb összegét,  tehát  a 28.500 Ft-ot.  Ha egyedül  él,  akkor a 150 %-át,  ami  42.750 Ft.  Ez után ad  
lehetőséget a jogszabály arra, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza azt, hogy kik jogosultak a 
méltányossági alapon járó közgyógyellátásra. A méltányossági jogcímnél a jövedelemhatár 42.750 Ft/fő, 
egyedülálló esetében pedig 200 %-nál alacsonyabb jövedelmet nem állapíthat meg. A helyi rendeletben ez a  
200 % szerepel, viszont a gyógyszerköltségnél eddig 20 % volt megállapítva, ezt lehetne 25 %-ra emelni.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Kérdése, hogy akik meg szokták kapni méltányosságból a támogatást, azok 
valóban rászorultak?

Papp Éva szociális és gyámügyi tanácsos: Igen.

Dr. Benedek Ádám képviselő: Úgy gondolja, hogy olyan kicsi összegről van szó, hogy nem támogatja a 
rendelet módosítását.

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  a  takarékoskodás  jegyében  kerültek  felülvizsgálatra  a 
méltányosságból  adott  támogatások.  Az  intézményvezetőket  is  arra  kérte,  hogy  takarékosan 
gazdálkodjanak. Jövőre egyetlen önkormányzat sem engedheti azt meg magának, hogy hitellel tervezze a 
költségvetését. A háromnegyed éves beszámolóból majd kitűnik, hogy az önkormányzat nem áll rosszul, de 
nem áll olyan jól sem, hogy mindenféle szociális lehetőséget megragadjon.

Papp Éva szociális és gyámügyi tanácsos: Elmondta, hogy amikor valaki benyújtja a kérelmét, még ő sem 
tudja  megállapítani,  hogy  melyik  kategóriába  fog  beleesni,  csak  akkor  tud  biztosat,  ha  megjön  a 
szakhatósági vélemény a gyógyszerköltségről.

Tóth Csaba polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
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Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal,  
tartózkodás nélkül a rendeletmódosítást elutasította.

2.  Lesenceistvánd Község Önkormányzata  Képviselő-testületének a temetőkről  és  a  temetkezésről  
szóló 13/2005. (IX.28.) Kt. rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztésből egyértelműen látszik, hogy miért szükséges 
a  módosítás.  Vannak  olyanok,  akik  nem  akarják  megfizetni  a  költségeket.  A  rendelet  módosításával 
szabálysértési bírság kiszabása válik lehetővé abban az esetben, ha valaki nem fizeti meg a sírhelyet.

Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérdése, hogy hány évre szól a sírhely megváltás?

Papp Éva szociális és gyámügyi tanácsos: A sírhelyet 25 évre lehet megváltani, a kriptát pedig 100 évre.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Kérdése, ha lejár ez az idő, akkor újra meg kell váltani? Van valamiféle 
nyilvántartás arról, hogy mikor jár le a 25 év?

Papp Éva szociális és gyámügyi tanácsos: Igen. Újra meg kell váltani és nyilvántartást is kell vezetni róla. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, mivel nem zárt a temető, a hozzátartozó kimegy a temetkezési  
vállalkozóval és kijelöli a sírhelyet anélkül, hogy megváltotta volna.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta,  hogy előbb-utóbb a temetőből  a sírkőkertbe kell  vinni  azokat  a 
sírköveket, amiknek már nincs gazdájuk, nem gondozzák őket. A ravatalozó építésénél történt, hogy egy 
sírkövet át kellett  helyezni,  mert  annak úgy tudták, hogy nincs aki azt gondozza. Időközben előkerült a 
hozzátartozó,  aki  végül  is  megváltott  egy  új  sírhelyet,  ahova  át  lesz  helyezve  a  síremlék.  Ennek  a 
személynek  két  helyen  lesz  sírhelye.  Egyrészt  ahova  át  lesz  helyezve,  másrészt  az  eredeti  helyén  az 
oszlopnál.
A rendeletmódosítás célja, hogy az önkormányzat be tudja hajtani a ki nem fizetett sírhelyek díját.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

15/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Lesenceistvánd Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének a 
temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló  13/2005.  (IX.28.)  Lt. 
rendeletének módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.    Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  rendeletek   
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról 
szóló rendeletet kell hatályon kívül helyezni, mert egy magasabb jogszabály szabályozza ezt.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

4



Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

16/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló 
11/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet  módosítása 
(háromnegyed év, rendelet tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Szép összeszedett  anyag 
készült.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

17/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Lesenceistvánd  Község  2011.  évi  költségvetéséről,  a 
végrehajtásával  kapcsolatos  egyéb  szabályoktól  szóló  1/2011. 
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  a  közös  intézmények  költségvetését  múlt  héten  már 
megtárgyalták a képviselő-testületek. Látható, hogy az önkormányzat takarékosan gazdálkodott az elmúlt  
háromnegyed  évben.  65  %-on  áll  a  teljesítés.  Az  önkormányzat  működése  zavartalan  volt,  fizetési  
kötelezettségeinek  határidőben  és  maradéktalanul  eleget  tett,  számla  sorban  állásra  nem került  sor.  A 
fizetőképesség fenntartható volt. Az engedélyezett hitelkeret felhasználására a Renault gépjármű pályázati  
forrás megelőlegezése miatt került sor. A pályázati pénz időközben a számlára érkezett.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

128/2011. (XI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  2011.  III.  negyedévi 
költségvetés teljesítésének 
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bevételi főösszegét 183.671.- e Ft-ban
kiadási főösszegét 153.966.- e Ft-ban állapítja 
meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés Er.előirá-

nyzat
Módosított Teljesítés

Intézményfinanszírozás 
működési (hitel)

14.044 12.737 0

Támog.értékű  felhalmozási 
bevétel

3.885 15.733 12.768

Önkormányzat  kv-i 
támogatása

56.807 68.832 55.182

Intézményi  saját  bevétel  és 
áteng.peszk.

116.706 118.752 94.092

Előző évi pénzmaradvány 14.595 14.595 14.595
Körjegyzőség saját bev. 5744 5281
Előző évi visszatérít. 1746
Függő tételek 7
Összesen 206.037 236.393 183.671

Kiadások ezer forintban
Megnevezés Er. előir. Módosított Teljesítés
Felhalmozási kiadás 19.204 25.509 8.333
Rendszeres  és  nem 
rendszeres
személyi juttatások 50.807 54.429 40.609
Külső személyi juttatások 600 600 1188
Munkaadókat  terelő 
járulékok

13.485 14.463 9798

Támogatás  folyósítása 
Körjegyzőség fin

44.578 42377 26.357

Felhalm.célú  p.ü-i  befektet. 
(részvények) 680 680 510
Működési  célú  p.  eszköz 
átadás

16.202 15.095 11.946

Működési  célú  p.  eszk. 
Nonprofit szev-nek 550 550 598
Társadalom,  szociál  pol.,  és 
egyéb juttatás 6.119 16.273 13.221
Ellátottak pénzbeni juttatása 
(Bursa)

150 150 0

Készletbeszerzések 3.437 3.564 1.658
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások) 36.674 35.840 25.807
Különféle  dologi  kiadások 
(áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció) 11.320 11.095 7.742
Egyéb folyó kiadások: adók, 
díjak stb.

1.910 2.678 1.709

Körjegyzőség  saját  kiad.  és 
bev. különb.

0 5.744 4.306

Költségvetési tartalék 321 7.346 0
Függő tételek 0 0 184
Kiadások összesen: 206.037 236.393 153.966
Határidő: 2011. november 30.
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Felelős: polgármester
körjegyző

6. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a költségvetési törvény még sok ponton változhat, így nem 
lehetett pontosan tervezni. Tavalyi adatok alapján került kidolgozásra a jövő évi koncepció. Hitel nélkül 
került  tervezésre,  viszont  lehetőségként  továbbra  is  fennmarad.  Úgy  gondolja,  hogy  a  költségvetés  
elfogadásánál  is  ragaszkodni  kell  ehhez.  A  közös  intézményekkel  kapcsolatban  szorosan  együtt  kell  
működnie ehhez a körjegyzőséghez tartozó másik három önkormányzatnak is. Gondol itt arra, például, hogy 
Lesencetomaj  gondolkodik azon,  hogy a  jövő évben nem nyújt  tankönyvtámogatást.  Ebben az esetben 
idomulni kell ehhez a többi önkormányzatnak is, hisz egy iskolába járnak a különböző települések gyerekei 
és ez feszültségeket okozna.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

129/2011. (XI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
évi költségvetési koncepciót elfogadja.

Határidő: 2011. november 30.
Felelős: polgármester

körjegyző

7. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ez egy tervezet a jövő évi ülésekre vonatkozóan. 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

130/2011. (XI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  a  2012.  évi  munkatervet  az  előterjesztés  1-5. 
függeléke szerint elfogadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző
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8. Dr. Dékány Györgyné kérelme
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Dr. Dékány Györgyné azzal a kéréssel fordult a képviselő-
testülethez,  hogy az  Szilosi  dűlőben  biztosítsa  egy  közvilágítási  lámpatest  felszerelését.  Oszlop  van  a  
területen és  a  villamoshálózat  is  ki  van építve.  Úgy kívánja  megoldani  a  világítást,  hogy a  hegyben  a 
külterületen, ahol nincs állandó lakos, onnan elhoznák a lámpatestet és felszerelnék a Szilosi dűlőben. A 
hegyben  még  egy  személy  kérte  szóban  a  közvilágítási  lámpatest  felszerelését,  a  szomszédja  viszont 
tiltakozott ellen, így kértem őket, hogy egyezzenek meg. Elmondta, hogy plusz költsége nem fog keletkezni 
az önkormányzatnak, csak a szükséges munkálatokról szerette volna tájékoztatni a képviselőket.

9. Hegyalja utca folytatásával kapcsolatos tervdokumentáció elfogadása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy elkészült egy földhivatali tervdokumentáció a Hegyalja utca 
folytatására, hogy új házhelyek kerüljenek kiparcellázásra. Ezzel kapcsolatban a 2010-es év elején már volt  
szó. A tervdokumentáció elfogadásáról kellene döntést hozni.
Szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

131/2011. (XI.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Lesenceistvánd,  Hegyalja  utca  folytatásában  kialakítandó 
házhelyekre vonatkozó tervdokumentációt elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 17.15 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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