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Készült: Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Lesencetomaj 
Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Lesencefalu  Község 
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Képviselő-testülete 2012. december 11-én (kedd) 16.30 órai kezdettel megtartott 
együttes nyilvános üléséről

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesencetomaj

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

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

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

Sáfár Béla alpolgármester,
Völgyi Antalné képviselő,
Csekőné Ernhoffer Ilona képviselő,
Illés Dezső képviselő,
Balogh Ákos képviselő,
Németh Vincéné képviselő

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

Bogdán Csaba alpolgármester,
Gelencsér Ferencné képviselő, 
Kulcsár Gábor képviselő,
Nyirő Katalin képviselő

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

Perger István alpolgármester, 
Madárné Németh Mária képviselő,
Gábor Oszkár képviselő,
Sári Lajos képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Bálintné Riba Ilona megbízott körjegyző, 
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Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: 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  5  képviselő,  Lesencetomaj  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  7  
képviselőből  7  képviselő,  Lesencefalu  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  5  képviselőből  5  
képviselő és Uzsa Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van, így a  
képviselő-testületek határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta. 

Ezt  követően  Lesencefalu  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Kulcsár  Gábor  és 
Nyirő Katalin képviselőt, Lesencetomaj Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Völgyi  
Antalné és Sáfár Béla képviselőt megválasztani.

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással– egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként megnevezett képviselők  
megbízásával.

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

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Javaslatot tett az ülés napirendjére.

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

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  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 5 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 megszűntetése
2. „"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége megszűntetésével  összefüggő vagyonjogi  kérdések 
rendezése
3. Könyvtári ellátás biztosítása
4. Viziközmű-elemek tulajdonjogának átadása
5. Fogászati megállapodás
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Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere  a  napirendek  elfogadását  követően  rátért  a  napirendek 
tárgyalására.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. „"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége megszűntetése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere: Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  mindenki  előtt 
ismeretes, hogy 2013. január 1-től közös önkormányzati hivatalok fognak létrejönni. Ennek következtében a 
körjegyzőséget meg kell szűntetni. A megszűntetésre Megszűntető okiratot kell készíteni és azt  a képviselő-
testületeknek el kell fogadni.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

155/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
megszüntető okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja.

2. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

megbízott körjegyző

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

104/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
megszüntető okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja.

2.  Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

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

88/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
megszüntető okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja.

2. Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  megszüntető  okirat 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

megbízott körjegyző

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

152/2012. (X1I.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Uzsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége megszüntető 
okiratát az 1. melléklet szerint elfogadja.

2.  Uzsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  megszüntető  okirat 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

megbízott körjegyző

2. „"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége megszűntetésével  összefüggő vagyonjogi  kérdések 
rendezése
Előterjesztő:         Tóth Csaba polgármester  

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László  Lesencetomaj  polgármestere:  Elmondta,  hogy  a  "Lesence  Völgye"  Települések 
megszűnéséve kapcsolatban el kell készíteni a vagyonmegosztást is. Ezzel kapcsolatban megállapodást kell  
elfogadni.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a a vagyonmegosztással kapcsolatos megállapodás  
elfogadását.

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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156/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  "Lesence  Völgye"  Települések  Körjegyzősége 
megszűntetésével  összefüggő  vagyonjogi  kérdések 
rendezéséről  szóló  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint 
elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

megbízott körjegyző

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

130/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
"Lesence  Völgye"  Települések  Körjegyzősége 
megszűntetésével  összefüggő  vagyonjogi  kérdések 
rendezéséről  szóló  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint 
elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

megbízott körjegyző

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

89/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
"Lesence  Völgye"  Települések  Körjegyzősége 
megszűntetésével  összefüggő  vagyonjogi  kérdések 
rendezéséről  szóló  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint 
elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

megbízott körjegyző

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

153/2012. (X1I.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
"Lesence  Völgye"  Települések  Körjegyzősége 
megszűntetésével  összefüggő  vagyonjogi  kérdések 
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rendezéséről  szóló  megállapodást  az  1.  melléklet  szerint 
elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

megbízott körjegyző

3.   Könyvtári ellátás biztosítása  
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy a könyvtári ellátásról szóló törvény 2013. 
január 1-i hatállyal módosul. A Megállapodást a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről 
legkésőbb 2012. december 31. napjáig meg kell kötni.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

157/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.)  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  a  kötelező 
feladatellátást  könyvtári  szolgáltatás  megrendelésével 
biztosítja a lakosság számára. A szolgáltatást 2013. január j-
jétől  az  Eötvös  Károly  Megyei  Könyvtártól  (8200 
Veszprém, Komakút tér 3.) rendeli meg. A megyei könyvtár 
az  eddigi  könyvtári  szolgáltatást  biztosító  tapolcai  Wass 
Albert Könyvtár és Múzeumot (8300 Tapolca, Batsányi  u. 
1.) bevonja a feladatellátásba.

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
„Megállapodás  a  könyvtári  szolgáltatás  nyújtásáról  és 
igénybevételéről”  szerződést  az  Eötvös  Károly  Megyei 
Könyvtár  és  Közművelődési  Intézettel  (8200  Veszprém, 
Komakút  tér  3.)  2012.  december  31-ig  aláírja,  amelynek 
hatálya 2013. január 1-jétől határozatlan ideig tart. 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

131/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kötelező feladatellátást 
könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság 
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számára.  A  szolgáltatást  2013.  január  j-jétől  az  Eötvös 
Károly Megyei  Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 
3.)  rendeli  meg.  A  megyei  könyvtár  az  eddigi  könyvtári 
szolgáltatást  biztosító  tapolcai  Wass  Albert  Könyvtár  és 
Múzeumot  (8300  Tapolca,  Batsányi  u.  1.)  bevonja  a 
feladatellátásba.

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
„Megállapodás  a  könyvtári  szolgáltatás  nyújtásáról  és 
igénybevételéről”  szerződést  az  Eötvös  Károly  Megyei 
Könyvtár  és  Közművelődési  Intézettel  (8200  Veszprém, 
Komakút  tér  3.)  2012.  december  31-ig  aláírja,  amelynek 
hatálya 2013. január 1-jétől határozatlan ideig tart. 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester

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

90/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.)  Lesencefalu  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kötelező feladatellátást 
könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság 
számára.  A  szolgáltatást  2013.  január  j-jétől  az  Eötvös 
Károly Megyei  Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 
3.)  rendeli  meg.  A  megyei  könyvtár  az  eddigi  könyvtári 
szolgáltatást  biztosító  tapolcai  Wass  Albert  Könyvtár  és 
Múzeumot  (8300  Tapolca,  Batsányi  u.  1.)  bevonja  a 
feladatellátásba.

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
„Megállapodás  a  könyvtári  szolgáltatás  nyújtásáról  és 
igénybevételéről”  szerződést  az  Eötvös  Károly  Megyei 
Könyvtár  és  Közművelődési  Intézettel  (8200  Veszprém, 
Komakút  tér  3.)  2012.  december  31-ig  aláírja,  amelynek 
hatálya 2013. január 1-jétől határozatlan ideig tart. 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester

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

154/2012. (X1I.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.)  Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kötelező feladatellátást 
könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság 
számára.  A  szolgáltatást  2013.  január  j-jétől  az  Eötvös 
Károly Megyei  Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 
3.)  rendeli  meg.  A  megyei  könyvtár  az  eddigi  könyvtári 
szolgáltatást  biztosító  tapolcai  Wass  Albert  Könyvtár  és 
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Múzeumot  (8300  Tapolca,  Batsányi  u.  1.)  bevonja  a 
feladatellátásba.

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
„Megállapodás  a  könyvtári  szolgáltatás  nyújtásáról  és 
igénybevételéről”  szerződést  az  Eötvös  Károly  Megyei 
Könyvtár  és  Közművelődési  Intézettel  (8200  Veszprém, 
Komakút  tér  3.)  2012.  december  31-ig  aláírja,  amelynek 
hatálya 2013. január 1-jétől határozatlan ideig tart. 

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester

4.   Viziközmű-elemek tulajdonjogának átadása  
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros László polgármester: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint 2012. 
július 16. napjától víziközmű kizárólag az állam vagy önkormányzat tulajdonában állhat. Kivételt képeznek a 
rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, és a tulajdonjog – a törvény erejénél fogva történő – átszállása nem 
terjed  ki  ezekre,  ha  a  jelenlegi  tulajdonosuk  a  víziközmű-rendszeren  víziközmű  szolgáltatást  végzőnek 
minősül,  és a tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a törvény szerinti  jogcímmel  
rendelkezik, azaz a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a későbbiekben is a DRV. 
Zrt.  tulajdonában  maradnak.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  kivételével  mindhárom  másik 
önkormányzatnál szükséges a megállapodás megkötése.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

132/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Dunántúli Regionálás Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácshoz 
u. 7.) és az Önkormányzat között létrejött rendszerfüggetlen 
víziközmű-elemek  tulajdonjogának  átadásával  kapcsolatos 
megállapodást jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
Megállapodást aláírja, és felhatalmazza, hogy azt a DRV. Zrt 
részére küldje meg. 

Határidő: 2012. december 14.
Felelős: polgármester

Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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91/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Dunántúli Regionálás Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácshoz 
u. 7.) és az Önkormányzat között létrejött rendszerfüggetlen 
víziközmű-elemek  tulajdonjogának  átadásával  kapcsolatos 
megállapodást jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
Megállapodást aláírja, és felhatalmazza, hogy azt a DRV. Zrt 
részére küldje meg. 

Határidő: 2012. december 14.
Felelős: polgármester

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

155/2012. (X1I.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.)  Uzsa  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Dunántúli Regionálás Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácshoz 
u. 7.) és az Önkormányzat között létrejött rendszerfüggetlen 
víziközmű-elemek  tulajdonjogának  átadásával  kapcsolatos 
megállapodást jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
Megállapodást aláírja, és felhatalmazza, hogy azt a DRV. Zrt 
részére küldje meg. 

Határidő: 2012. december 14.
Felelős: polgármester

5. Fogászati megállapodás
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László  polgármester:  Elmondta,  hogy  jogszabályi  változások  miatt  felül  kell  vizsgálni  az 
önkormányzatok és a fogorvosok közötti szerződéseket. Legkésőbb 2013. január 1. napjáig kell megkötni az 
új szerződést. A szerződés tervezet a képviselők részére kiküldésre került.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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158/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  fogorvosi  feladatok  ellátására  vonatkozó, 
RONAND  Fogászati  Szolgáltató  Egyszemélyes  Kft-vel, 
mint  Működtetővel  megkötésre  kerülő  feladat  ellátási 
szerződés  tervezetet  megtárgyalta,  a  benne  foglaltakat 
jóváhagyta,  és  kezdeményezte  a  jelenleg  érvényben  levő 
szerződésnek  előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal 
történő megkötését.

2.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződésnek  a 
szerződő önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős : polgármester

Lesencetomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

133/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  fogorvosi  feladatok  ellátására  vonatkozó,  RONAND 
Fogászati  Szolgáltató  Egyszemélyes  Kft-vel,  mint 
Működtetővel  megkötésre  kerülő feladat  ellátási  szerződés 
tervezetet megtárgyalta,  a benne foglaltakat jóváhagyta,  és 
kezdeményezte  a  jelenleg  érvényben  levő  szerződésnek 
előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal  történő 
megkötését.

2. Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződésnek  a  szerződő 
önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős : polgármester

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

92/2012. (XII.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
fogorvosi  feladatok  ellátására  vonatkozó,  RONAND 
Fogászati  Szolgáltató  Egyszemélyes  Kft-vel,  mint 
Működtetővel  megkötésre  kerülő feladat  ellátási  szerződés 
tervezetet megtárgyalta,  a benne foglaltakat jóváhagyta,  és 
kezdeményezte  a  jelenleg  érvényben  levő  szerződésnek 
előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal  történő 
megkötését.
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2.  Lesencefalu Község Önkormányzata  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződésnek  a  szerződő 
önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős : polgármester

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

156/2012. (X1I.11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Uzsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
fogorvosi  feladatok  ellátására  vonatkozó,  RONAND 
Fogászati  Szolgáltató  Egyszemélyes  Kft-vel,  mint 
Működtetővel  megkötésre  kerülő feladat  ellátási  szerződés 
tervezetet megtárgyalta,  a benne foglaltakat jóváhagyta,  és 
kezdeményezte  a  jelenleg  érvényben  levő  szerződésnek 
előterjesztés  melléklete  szerinti  tartalommal  történő 
megkötését.

2.  Uzsa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződésnek  a  szerződő 
önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős : polgármester

Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 
17.15 perckor bezárta.

Mészáros László Bálintné Riba Ilona Tóth Csaba
polgármester megbízott körjegyző polgármester

Kovács Károly Kigyós Ferenc
polgármester polgármester

Kulcsár Gábor Nyirő Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

 
Völgyi Antalné Sáfár Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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