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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Lesencetomaj 
Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Lesencefalu  Község 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  és  Uzsa  Község  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2012.  február 6-án (hétfő) 16.30 órai  kezdettel  megtartott 
együttes nyilvános üléséről

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesenceistvánd

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,

Nagy Károly és Varjúné Fodor Edit képviselők

Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Mészáros László polgármester

Sáfár Béla, Völgyi Antalné, Csekőné Ernhoffer Ilona és Balogh Ákos képviselők

Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kigyós Ferenc polgármester

Kulcsár Gábor, Bogdán Csaba, Gelencsér Ferencné és Nyirő Katalin képviselők

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről 
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester

Perger István, Madárné Németh Mária, Gábor Oszkár képviselők

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

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés a 4 település 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  megfelelően,  szabályszerűen  került  összehívásra.  A  jelenléti  ív  
alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselőt-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 3 
képviselő,  Lesencetomaj  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  7  képviselőből  5  képviselő, 
Lesencefalu Képviselő-testülete részéről  a megválasztott  5 képviselőből  5  képviselő és  Uzsa Képviselő-
testülete  részéről  a  megválasztott  5  képviselőből  4  képviselő  jelen  van,  így  a  képviselő-testületek  
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta. 

Ezt  követően  Lesencefalu  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Bogdán  Csaba  és 
Nyirő  Katalin  képviselőt,  Lesencetomaj  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek 
Csekőné Ernhoffer Ilona és Sáfár Béla képviselőt megválasztani.

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással– egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként megnevezett képviselők  
megbízásával.
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Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül  –  egyhangú  szavazással,–  egyetértett  a  jegyzőkönyv-hitelesítőként  megnevezett  képviselők  
megbízásával.

Tóth Csaba polgármester: Javaslatot tett az ülés napirendjére-

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;

Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással;

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
– egyhangú szavazással, az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

N A P I R E N D:

1. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztés (tervezet)
2. A 2012/2013. tanévre az általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása
3. Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabályának módosítása

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

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztés (tervezet)
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
 (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag minden képviselő részére kiküldésre került. A 
kiküldött anyag egyértelmű. Megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, kívánja-e kiegészíteni a leírtakat?

Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem.

Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy szerepel  a  kiadások  között  pénzeszköz  átadás,  ami  a 
takarítónő bérével kapcsolatos. A táblázatban ez az összeg, mint non profit szervezetnek átadott pénzeszköz  
szerepel. Kérdése, hogy ezt így kell-e írni?

Gutmájer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Nem. Elírás történt, javítani fogjuk. 

Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy a  szöveges  részben  található,  hogy számítástechnikai 
eszközök beszerzése fog történni. Kérdése, hogy az nem beruházás lesz? Nem látja, hogy beruházási kiadás  
lenne tervezve.
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Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy szükség lenne új gépekre, de ezek beszerzését egyelőre nem 
tervezi, inkább csak jelezni szerette volna, hogy nagyon elavult a géppark. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  a  véleménye,  hogy  akkor  beruházás  valami,  ha  új  dolgot  vásárolnak. 
Amennyiben valami fel van újítva, az működési kiadás. Úgy gondolja, hogy 2013-ban – a körjegyzőségek 
átszervezését követően – biztosan lesz pályázat erre vonatkozóan. Addig nem kellene új gépeket vásárolni.  
Felhalmozási kiadás nem került tervezésre a körjegyzőség költségvetésében. A meglévő állományt kellene 
javítani. A jelenlegi gépek is akkor lettek beszerezve, amikor lett pályázat kiírva erre vonatkozóan. Javaslata,  
hogy új gépek beszerzése legyen elhalasztva.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Nincs  szó  új  gépek beszerzéséről,  csak  arról  van  szó,  hogy a  2008-ban 
beszerzett 5 db gép pár hónapon belül tönkrement. Helyettük csere gépek vannak használatban. Ezek a gépek 
nem voltak újak. _Egy ideig lehet bővíteni a gépeket, de egyre jobban nem éri meg. Egyelőre működnek a 
gépek, de nincs kizárva, hogy esetleg valamelyik tönkremegy. Erre szerette volna csak felhívni a figyelmet. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy folyamatosan figyelte az ezzel kapcsolatos pályázati kiírásokat,  
de nem voltak.

Kigyós Ferenc polgármester:  Szeretné,  ha a körjegyzőség olyan munkamódszert választana,  hogy ne a 
Kormányhivatalnak szolgálja ki először, hanem elsősorban a négy fenntartó település önkormányzatainak 
feleljen  meg.  Először  őket  próbálja  meg  kiszolgálni,  hiszen  a  körjegyzőség  az  önkormányzatok 
körjegyzősége. A napirendi pontot elfogadásra javasolja.

Tóth Csaba polgármester:  Megköszönte a hozzászólást. Elmondta, hogy az állam 6 millió forintot ad a 
körjegyzőség működéséhez, a többit az önkormányzatok teszik hozzá.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

4/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
„Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  költségvetését  az 
alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 45.896
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 45.896

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.181

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 7.064

Készletbeszerzések 2.260
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

5.410
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Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.872

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 551
Költségvetési tartalék 0
Támogatás  értékű  pénzeszköz.  átadás 
(hivatalsegéd bér)

558

Kiadások összesen: 45.896

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 11 fő 

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: körjegyző

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

7/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence 
Völgye”  Települések  Körjegyzősége  költségvetését  az  alábbiak 
szerint határozza meg:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 45.896
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 45.896

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.181

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 7.064

Készletbeszerzések 2.260
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

5.410

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.872

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 551
Költségvetési tartalék 0
Támogatás  értékű  pénzeszköz.  átadás 
(hivatalsegéd bér)

558

Kiadások összesen: 45.896

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 11 fő 

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: körjegyző
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Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

4/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Lesence 
Völgye”  Települések  Körjegyzősége  költségvetését  az  alábbiak 
szerint határozza meg:

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 45.896
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 45.896

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.181

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 7.064

Készletbeszerzések 2.260
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

5.410

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.872

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 551
Költségvetési tartalék 0
Támogatás  értékű  pénzeszköz.  átadás 
(hivatalsegéd bér)

558

Kiadások összesen: 45.896

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 11 fő 

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: körjegyző

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül -  
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

31/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesence 
Völgye”  Települések  Körjegyzősége  költségvetését  az  alábbiak 
szerint határozza meg:
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 45.896
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 45.896

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

28.181

Állományba nem tartozók juttatásai 0
Munkaadókat terelő járulékok 7.064

Készletbeszerzések 2.260
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

5.410

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

1.872

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 551
Költségvetési tartalék 0
Támogatás  értékű  pénzeszköz.  átadás 
(hivatalsegéd bér)

558

Kiadások összesen: 45.896

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 11 fő 

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: körjegyző

2. A 2012/2013. tanévre az általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az iskolai beiratkozás időpontja 2012. április 2-án és április 3-
án lesz. A pótbeiratkozás 2012. április 25-e. Mindhárom napon 8-tól 16 óráig lehet beíratni a gyerekeket. 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

5/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös 
Fenntartású  Általános  Iskola,  az  általános  iskolai  nevelés-oktatást 
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ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2012/2013. tanévre az 
alábbiakban állapítja meg:

2. A beiratkozás időpontja: 

  2012. április 2-án (hétfő) 8 ,00- 16,00 óra

  2012. április 3-án (kedd) 8.00-16.00 óra

  A pótbeiratkozás időpontja:  
  2012. április 25-én (szerdán) 8,00-16,00 óra

3.  A  beiratkozás  helye:  Lesence  Völgye  Közös  Fenntartású 
Általános Iskola  (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás 
időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2012. április 2-3.
Pótbeiratás: 2012. április 25.

Felelős: polgármester

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

8/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös 
Fenntartású  Általános  Iskola,  az  általános  iskolai  nevelés-oktatást 
ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2012/2013. tanévre az 
alábbiakban állapítja meg:

2. A beiratkozás időpontja: 

  2012. április 2-án (hétfő) 8 ,00- 16,00 óra

  2012. április 3-án (kedd) 8.00-16.00 óra

  A pótbeiratkozás időpontja:  
  2012. április 25-én (szerdán) 8,00-16,00 óra

3.  A  beiratkozás  helye:  Lesence  Völgye  Közös  Fenntartású 
Általános Iskola  (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás 
időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2012. április 2-3.
Pótbeiratás: 2012. április 25.

Felelős: polgármester

Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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5/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos 
jogszabályokat  figyelembe  véve,  a  Lesence  Völgye  Közös 
Fenntartású  Általános  Iskola,  az  általános  iskolai  nevelés-oktatást 
ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2012/2013. tanévre az 
alábbiakban állapítja meg:

2. A beiratkozás időpontja: 

  2012. április 2-án (hétfő) 8 ,00- 16,00 óra

  2012. április 3-án (kedd) 8.00-16.00 óra

  A pótbeiratkozás időpontja:  
  2012. április 25-én (szerdán) 8,00-16,00 óra

3.  A  beiratkozás  helye:  Lesence  Völgye  Közös  Fenntartású 
Általános Iskola  (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás 
időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2012. április 2-3.
Pótbeiratás: 2012. április 25.

Felelős: polgármester

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül -  
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

32/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  hatályos 
jogszabályokat  figyelembe  véve,  a  Lesence  Völgye  Közös 
Fenntartású  Általános  Iskola,  az  általános  iskolai  nevelés-oktatást 
ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2012/2013. tanévre az 
alábbiakban állapítja meg:

2. A beiratkozás időpontja: 

  2012. április 2-án (hétfő) 8 ,00- 16,00 óra

  2012. április 3-án (kedd) 8.00-16.00 óra

  A pótbeiratkozás időpontja:  
  2012. április 25-én (szerdán) 8,00-16,00 óra

3.  A  beiratkozás  helye:  Lesence  Völgye  Közös  Fenntartású 
Általános Iskola  (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás 
időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.

Határidő: 2012. április 2-3.
Pótbeiratás: 2012. április 25.

Felelős: polgármester
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3.   Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabályának módosítása  
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  Tapolcai  Önkormányzati  Tűzoltóság  összehívta  a 
polgármestereket,  és  a  találkozón  elmondták,  hogy  milyen  nehéz  helyzetben  vannak.  Emiatt  az 
önkormányzatok segítségét kérik, hogy azok nyújtsanak támogatást. Elmondta, hogy akik a badacsonytomaji 
Tűzoltósághoz tartoznak, azoknak nem kell hozzájárulást fizetni, akik viszont a tapolcaihoz, azoknak kell. Ez 
egyébként állami kötelező feladat. A hozzájárulást 400 Ft/főre akarták emelni, ami ellen tiltakoztak, hiszen  
az önkormányzatnak sem lett az idei évben több bevétele. Arról született döntés, hogy az Alapszabály lesz 
módosítva olyan formában, hogy a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Az elnökség javasolta,  
hogy 300 Ft/fő legyen a díj, amit a költségvetési rendeletükbe beterveznek az önkormányzatok. Elmondta,  
hogy utána  fog járni  annak,  hogy Badacsonytomajon  a  Tűzoltóság  biztosítani  tudja-e  azokat  a  jogokat, 
amiket  biztosítanak  pl.  Nemesgulácsnak.  Amennyiben  tudják  biztosítani,  úgy  nem  kell  a  Tapolcai 
Önkormányzati  Tűzoltóságnál  maradni.  Persze  ennek  ellenére  is  lehet  majd  támogatni  őket.  A 
lesenceistvándi képviselő-testületnek azt fogja javasolni a költségvetés tárgyalásánál, hogy legyen befizetve  
a tavalyi összeg, és ha nyernének az önhikin, akkor legyen kifizetve a fennmaradó rész.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Kérdése, hogy az összegről akkor külön-külön testületi  ülésen döntenek a 
települések? 

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy az Alapszabályban bent van az összeg is.

Tóth  Csaba  polgármester: Javasolta,  hogy  az  összegre  vonatkozó  részt  ne  fogadják  el.  Azt  majd  a 
képviselő-testületek eldöntik.

Kovács  Károly  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  tapolcai  ülésen  arról  volt  szó,  hogy  elfogadják  az 
Alapszabályt összeg nélkül, hogy a Cégbírósági átvezetést meg tudják csinálni, a képviselő-testületek pedig  
eldöntik azt,  hogy milyen  összeget  fizetnek.  Egy 1996-os törvény alapján hozták létre ezt a köztestületi  
tűzoltóságot.  Az  ülésen  nem tudták  egyértelműen  megmondani,  hogy ezt  kötelező  létrehozni.  Meg  van 
határozva  az,  hogy  milyen  elérési  messzeségben  lehet  a  tűzoltóság  egy  adott  helytől.  Valószínűleg 
Badacsonytomaj nincs elég közel, azért hozták létre a tapolcai tűzoltóságot. Úgy gondolja, hogy szükség van  
erre a tűzoltóságra. Január 1-jével az önkormányzat jelentős támogatásokat vont meg tőlük. Ahhoz, hogy a  
tavalyi  költségvetés  összegével  tudjanak  gazdálkodni  idén,  ahhoz  szükséges  volt  az  önkormányzati  
hozzájárulások összegének emelése. 

Tóth  Csaba  polgármester: Úgy  tudja,  hogy  plussz  költségek  miatt  kellett  emelni,  nem  az  állami  
hozzájárulás elvonás miatt.

Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a költségvetésük ugyanannyi maradt, mint a tavalyi, csak 
jóval kevesebb az állami támogatás, ezért kell megemelni a hozzájárulást. Úgy gondolja, ez nem helyes. A 
testületeknek kell eldönteni, hogy mennyivel támogassák. 

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  bizonyos  előírásoknak  meg  kell  felelnie  a  tűzoltóságnak. 
Emellett pénzt is vettek el tőlük. 

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy Tapolcán nagyon kevés olyan tűzoltó van, aki főállásban 
dolgozik. Mivel egy önkéntes testületről van szó, ha támogatják az önkormányzatok, akkor támogatják, ha  
nem, akkor pedig nem. 

Tóth Csaba polgármester: Ez így nem igaz, hiszen az önkormányzatok köztestületi tagok. 

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy ez állami feladat. Ha nem tudnak támogatást adni és emiatt a 
tűzoltóság megszűnik, akkor az államnak kötelessége megoldani azt, hogy a legközelebbi tűzoltóság elérje 
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azt a szintet, színvonalat, hogy az előírt idő alatt ide is ideérjen tűz esetén. Javasolja, hogy fogadják el a  
határozati javaslatot, de olyan kitétellel, hogy az önkormányzatok döntenek a támogatás összegéről.

Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  egész  ország  lefedett  tűzoltóság  szempontjából. 
Javarészt állami tűzoltóságok látják el a feladatot, de van 68 db köztestületi tűzoltóság. Ettől függetlenül ez 
kötelező  önkormányzati  feladat.  Bárhogyan  nézik  a  dolgot,  ez  egy  plusz  szolgáltatás.  Van  megfelelő  
személyi  és technikai  háttér.  Bizonyos  biztonságérzetet  nyújtanak.  A köztestület  költségvetése  az  állami  
normatívával  együtt  33 millió  forint  körül  van.  A nagyobb  rész  állami  pénz,  a  kisebbet  rakják össze a  
Tapolca  környéki  önkormányzatok.  Mivel  a  tűzoltók  nem közszférában  dolgozók,  egészen  más  dolgok 
vonatkozna rájuk, így olcsóbbak. Lesencetomaj  képviselő-testületének javasolni fogja, hogy a 300 Ft/fős 
összeget szavazzák meg. A nagyobb biztonságot kell megfizetni.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólást. Javasolta, hogy mivel a tapolcai megbeszélésen 
nem volt arról szó, hogy összeg is fog szerepelni az Alapszabályban, így azt ne szavazzák meg. A képviselő-
testületek az éves költségvetési rendeletükben meghatározzák majd, hogy ki mekkora támogatást ad.

Mészáros  László  polgármester: Nem  emlékszik  rá,  hogy  összegszerűen  meg  lett  határozva  az 
Alapszabályban az összeg.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a legutóbb megküldött tájékoztató levélben volt szó a 400 Ft-
ról. 

Kovács  Károly  polgármester: Elmondta,  hogy az  Alapszabályban  ki  van hagyva  a  hely,  nincs  összeg 
beírva. 

Mészáros László polgármester: Javasolta, hogy csak az Alapszabály módosítást fogadják el.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Elmondta,  hogy  a  határozati  javaslat  1.  és  3.  pontja  fog  szerepelni  a  
határozatban, a 2. pontot kiveszik, arról mindenki külön dönt. Az 1. pont még annyival kerül kiegészítésre,  
hogy az Alapszabály úgy kerül elfogadásra, hogy a hozzájárulás díja összegszerűen nem szerepel benne.

Tóth Csaba polgármester: Tehát összeg nem fog szerepelni benne. Az összeget minden évben a képviselő-
testületek a költségvetési rendeletükben határozzák meg.
További kérdés és hozzászólás hiányában a javasolt módosításokkal szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

6/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Tapolcai  Önkormányzati  Tűzoltóság  Alapszabályának  módosítását 
az  önkormányzati  hozzájárulás  összege  nélkül  elfogadja,  azzal  a 
kiegészítéssel,  hogy  az  önkormányzati  hozzájárulás  összegét  a 
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletében határozza 
meg.

2. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Tapolcai  Önkormányzati 
Tűzoltóság elnökét értesítse.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester
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Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

9/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Tapolcai  Önkormányzati  Tűzoltóság  Alapszabályának  módosítását 
az  önkormányzati  hozzájárulás  összege  nélkül  elfogadja,  azzal  a 
kiegészítéssel,  hogy  az  önkormányzati  hozzájárulás  összegét  a 
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletében határozza 
meg.

2. Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Tapolcai  Önkormányzati 
Tűzoltóság elnökét értesítse.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

6/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai 
Önkormányzati  Tűzoltóság  Alapszabályának  módosítását  az 
önkormányzati  hozzájárulás  összege  nélkül  elfogadja,  azzal  a 
kiegészítéssel,  hogy  az  önkormányzati  hozzájárulás  összegét  a 
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletében határozza 
meg.

2. Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Tapolcai  Önkormányzati 
Tűzoltóság elnökét értesítse.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül -  
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

33/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolcai 
Önkormányzati  Tűzoltóság  Alapszabályának  módosítását  az 
önkormányzati  hozzájárulás  összege  nélkül  elfogadja,  azzal  a 
kiegészítéssel,  hogy  az  önkormányzati  hozzájárulás  összegét  a 
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletében határozza 
meg.

2.  Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Tapolcai  Önkormányzati 
Tűzoltóság elnökét értesítse.
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Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 17.00 perckor bezárta.

Mészáros László Dr. Takács Nóra Tóth Csaba
polgármester körjegyző polgármester

Kovács Károly Kigyós Ferenc
polgármester polgármester

Bogdán Csaba Nyirő Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

 
Csekőné Ernhoffer Ilona Sáfár Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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