
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 41-12/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 15-ei (hétfő) 
18.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége, Lesenceistvánd

Az ülésen megjelentek: 
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Varjúné Fodor Edit, Orbán Kálmán és dr. Benedek Ádám képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

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 5 képviselő 
jelen van , így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Tóth Csaba polgármester: Javaslatot tett az ülés napirendjére

A képviselő-testület 5 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. Balatonederics-Sümeg kerékpárút kijelölése

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Balatonederics-Sümeg kerékpárút kijelölése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a Viva Natura Alapítvány megkereste az önkormányzatot a 
Balatonederics-Sümeg  kerékpárúttal  kapcsolatban.  Elküldték  az  együttműködési  megállapodás  és  a 
határozat tervezetét is. Javasolta, hogy támogassák a kezdeményezést.
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Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

113/2012. (X.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  döntött  arról,  hogy  támogatja  a  Viva  Natura 
Alapítvány  által  tervezett  Balatonederics-Sümeg 
kerékpárút  kijelölést,  egyetért  annak  a  falut  érintő 
útvonalával.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utak vonatkozásában: 

a) Utca neve: -        Hrsz: 072
b) Utca neve: Kossuth utca        Hrsz: 339
c) Utca neve: - (Lesenceistvánd-Uzsa összekötő út)

       Hrsz: 0207
d) Utca neve: -(Lesenceistvánd-Uzsa összekötő út)

       Hrsz: 0256
elvi  kötelezettséget  vállal  arra  hogy  mellékelt 
tervdokumentáció  szerint  szükséges  táblák  és  esetleges 
egyéb tárgyak kihelyezéséhez a tulajdonosi  hozzájárulást 
megadja, és ezen hozzájárulást a fenntartási időszak végéig 
2021  december  31.-ig  nem  vonja  vissza.  A  kerékpárút 
kijelöléséhez  kapcsolódó  eszközök  a  Viva  Natura 
Alapítvány tulajdonát  képezik,  így azokat  az  Alapítvány 
aktiválja  könyveiben,  fenntartásuk  a  Viva  Natura 
Alapítvány feladata.

2.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete döntött arról, hogy a Viva Natura Alapítvánnyal 
kötendő  1.  melléklet  szerinti  Együttműködési 
megállapodás  tartalmával  egyetért  és  felhatalmazta  a 
polgármestert, hogy azt aláírja.

 Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 18.55 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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	 Határidő:	folyamatos

