
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 08-
án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Lesenceistvánd

Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester
Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Orbán Kálmán, Varjúné Fodor 
Edit és Zámbó Mária képviselő

Tanácskozási joggal: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn

Tóth  Csaba  polgármester köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülés 
szabályszerűen  került  összehívásra.  A  jelenléti  ív  alapján  megállapította,  hogy  a  Képviselő-testület 
határozatképes, mert a megválasztott 8 képviselőből 7 képviselő jelen van.
A  képviselő-testület  ülését  megnyitotta,  majd  javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melynek  egyéb 
indítvány hiányában az elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – elfogadta az  
alábbi napirendet: 

N A P I R E N D E K :

1.) ÚMVP keretében falumegújításra és – fejlesztésre pályázat benyújtása

1.) ÚMVP keretében falumegújításra és – fejlesztésre pályázat benyújtása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés!)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a 
falumegújításra  és  –  fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatások  részletes  feltételeiről  szóló  135/2008. 
(X.18.)  FVM  rendelettel  közzétett  pályázati  felhívásra,  a  tervezett  fejlesztés  nettó  költségeinek 
támogatására  az  Új-Magyarország  Vidékfejlesztési  Program  keretében  lehetőség  van  pályázni.  A 
lesenceistvándi  köztemető  ravatalozójának  felújítására  és  teljes  akadálymentesítésére  pályázik  az 
önkormányzat. A felújítás bruttó költsége 9.673.104,- Ft. Az önkormányzat saját forrása 1.612.184,- Ft. 
Javasolta a pályázat benyújtását.
Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

1/2009. (I.08.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  évi 
költségvetésében,  a  tulajdonában  lévő  Lesenceistvándi  köztemető 
ravatalozójának felújítását és teljes akadálymentesítését valósítja meg.
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A tervezett felújítás nettó költsége: 8.060.920,- Ft
A tervezett felújítást terhelő ÁFA: 1.612.184,- Ft
A felújítás bruttó költsége: 9.673.104,- Ft

A Képviselő-testület a tervezett fejlesztés megvalósításához pályázatot nyújt be 
az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  falumegújításra  és  – 
fejlesztésre  igénybe  vehető támogatások  részletes  feltételeiről  szóló 135/2008. 
(X.18.) FVM rendelettel közzétett pályázati felhívásra, a tervezett fejlesztés nettó 
költségeinek támogatására.

A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  fejlesztést  terhelő 
általános forgalmi adót saját költségvetéséből biztosítja.

Több tárgy hiányában a polgármester Képviselő-testület ülését 17 óra 20 perckor bezárta

K. m. f.

Tóth Csaba Nagyné Simon Margit 
polgármester megbízott körjegyző
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