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

Ügyiratszám: 166-1/2009.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  február 
06-án  (péntek)  18.00  órai  kezdettel  megtartott  soron  következő  nyilvános 
üléséről

Ülés helye: Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester
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 6 képviselő jelen van.
A képviselő-testület  ülését megnyitotta,  majd javaslatot tett  az ülés napirendjére. Bejelentette,  hogy a 
képviselő-testületnek önkormányzati  hatósági ügyben kell döntenie, ezért az ülést követően zárt ülésen 
folytatják  a  munkájukat.  Javasolta,  hogy  a  kiküldött  meghívóban  szereplő  4.  napirendi  pontot  - 
Lesenceistvándi  Hegyalja  utca  folytatása  céljából  ingatlanvásárlás  –  tárgyalják  elsőként  a  meghívott 
eladókra tekintettel.

A Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  –  egyhangú szavazással,  
alakszerű határozat mellőzésével az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét:  

N A P I R E N D E K :

Nyilvános ülés keretében:

1.) Lesenceistvándi Hegyalja utca folytatása céljából ingatlanvásárlás
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  rendeletének  megalkotása 
(rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

3.) Tájékoztató a helyi adók 2008. évi befizetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

4.) Lesenceistvándon  Nemess Imre tér létrehozása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

5.) Támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
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Tóth Csaba polgármester  napirend előtt  tájékoztatta a képviselő-testületet a 2008. augusztus 14. óta 
eltelt  időben, átruházott  hatáskörben meghozott  polgármesteri  döntésekről.  Ennek keretében elmondta, 
hogy átmeneti segélyben 16 fő részesült, összesen: 145.000,- Ft összegben, ebből visszatérítendő szociális 
kölcsön 3 fő esetében 60.000,- Ft.  Szülési támogatást  2 fő részére állapított meg, összesen: 30.000,- Ft 
összegben,  temetési  támogatásban 4  fő  részesült,  összesen:  60.000,-  Ft  összegben,  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatásban 6 gyermek részesült,  összesen:  53.000,-  Ft  összegben,  lakásfenntartási 
támogatás 4 fő részére állapított meg.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) Lesenceistvándi Hegyalja utca folytatása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte Lakatos Ferencnét és Kovács Károlynét, a megvásárolni kívánt 
ingatlanok tulajdonosait. Elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatta az ingatlan 
tulajdonosokat, hogy a korábban egyeztetett árajánlatot a képviselő-testületi tagoknak előterjesztette. Az 
érintett ingatlanok 278/1, valamint 0130/1 hrsz. alatt találhatók. A belterületi ingatlan 14.325 m², míg a 
külterületi ingatlan 7.056 m². A belterületi ingatlanért 390,- Ft/m² árat, a külterületi ingatlanért 198 Ft/m² 
árat kérnek a tulajdonosok. Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a vételárakat. Az eladó által 
ajánlott 390 Ft/m² és 198 Ft/m²-es áron 6.983.838,- Ft-ba kerülne a két ingatlan, mely tartalmazza az utat 
is. Az önkormányzat szemszögéből a következő árat kalkulálta ki: 5.648.478,- Ft, mely nem tartalmazza 
az  utat.  Ugyanis  egy  terület  parcellázását,  ha  azt  magánszemély  végzi  el,  akkor  az  út  területét  az 
önkormányzatnak díjmentesen át kell adni, hiszen kiparcellázott területen közút kizárólag önkormányzati 
tulajdonban lehet. Az önkormányzat tehát a területeket út nélkül kívánja megvásárolni. Előzetesen már 
történtek tárgyalások a vételárat illetően, ahol 6.300.000,- Ft-ban állapodtak meg. Javasolta, hogy a két ár 
között  félúton  egyezzenek  meg  az  ingatlanok  vételárában.  Megkérte  Lakatos  Ferencné 
ingatlantulajdonost, egy az eladók képviselőjét, mondja el véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban.

Lakatos  Ferencné  ingatlantulajdonos:  Köszöntötte  a  polgármester  urat,  a  képviselő-testület  tagjait, 
majd  a  következőket  mondta  el:  2008.  tavaszán vételi  ajánlatot  kaptak a  polgármester  úrtól  a  278/1, 
valamint  a  0130/1  hrsz.  Ingatlanokra,  melyek  a  rendezési  terv  szerint  várhatóan  építési  telkek 
kialakítására alkalmas terület lenne. Elmondta, hogy a település fejlődését nem kívánják megakadályozni, 
elősegíteni  szeretnék.  Az  árajánlat  tételkor  a  vételár  közel  7.000.000,-  Ft  volt.  Ezt  követően  hosszú 
hallgatás ideig nem történt  semmi,  majd 2008.  decemberében jelentkezett  újból  a polgármester  úr.  A 
decemberi egyeztetés során 6.300.000,- Ft-os vételárról volt szó. A folyamatosan romló gazdasági helyzet 
miatt azonban, mint eladóknak el kell gondolkodni azon, hogy melyik ár volna aktuális jelen időszakban. 
A társtulajdonosokkal egyetértésben arra az álláspontra jutottak, hogy az ingatlanokért 7.000.000,- Ft-ot 
szeretnének  kapni.  Érveik  a  következők:  számításokat  végeztek  arra  vonatkozóan,  hogy amennyiben 
2008.  tavaszán  megköttetik  az  alku,  a  kapott  vételárért  mennyi  euro-t  lehetett  volna  vásárolni,  vagy 
bankban elhelyezve, mennyit kamatozott volna. Banki lekötés esetén 10 %-os kamattal számolva egy év 
alatt  700.000,-  Ft-ot.  Következő  érvként  említette,  hogy  a  terület  a  falu  érdekeit  szolgálná,  jól 
megközelíthető,  az  infrastruktúra  jól  kiépíthető.  A  település  szempontjából  mindenképpen  kedvező, 
hiszen a Hegyalja utca folytatása az egybe függő terület Szeretnének hozzájárulni a lakosságmegtartó erő 
növeléséhez.  Véleménye  szerint,  amennyiben  a képviselő-testület  vételi  szándéka komoly,  akkor meg 
tudnak egyezni. Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, mi az az ár, melyet e területekért adnának.

Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  az  ingatlantulajdonos  érvelését.  Elmondta,  hogy  a 
Földhivatalnál utána járt a földvédelmi járuléknak. A külterületi  ingatlanon művelési ág változást kell 
végezni, mely a vételárat túlmenően az önkormányzatnak 313.800,- Ft-ba kerül. A területen 26 telek kerül 
majd kialakításra, melyek  vételára egyenként  350.000,- Ft.  A rendezési terv szerint minimum 800 m² 
területeket kell  kialakítani.  Az önkormányzat  további feladata az útépítés,  közművesítés,  mely szintén 
jelentős kiadásokkal jár. A telkek eladási ára közművel együtt 550-600 E Ft-ba kerülne majd.

Lakatos  Ferencné  ingatlantulajdonos:  Elmondta,  hogy  az  ingatlanpiacon  érdeklődött  a  telekárakat 
illetően.  A környéken  a  telekárak 1.500.000,-  Ft-tól  2.200.000,-  Ft-ig  mozognak.  A legolcsóbb telek 
Zalahalápon 1.400.000,- Ft-ba kerül. 
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Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  a  kiegészítést.  Elmondta,  hogy  az  ingatlanok  vásárlásával 
kapcsolatban  eddig  sok  lépést  tett.  Előzetesen  tárgyalt  már  a  tulajdonosokkal,  a  Földhivatalban 
érdeklődött. Az ingatlan jelenlegi ára és a várt eladási ár között jelentős költség ráfordítás és szervező 
munka vár az ingatlantulajdonokra, vagy az önkormányzatra. Javasolja a területek megvásárlását, hiszen a 
település számának megtartása,  növelése a kialakítandó telkekkel  valósítható meg.  Kérte a képviselő-
testületi tagok hozzászólásait, észrevételeit.

Nagy Károly alpolgármester: Javasolta a képviselőknek, hogy a területeket vásárolják meg a település 
érdekében. Elmondta, hogy az elhelyezkedésük kedvező, jól megközelíthető, a kialakítandó telkeket a 
területen olcsón meg lehetne valósítani. Elmondta, hogy az eladó és vevő által kialakított árak még távol 
állnak egymástól. Azért vannak itt, hogy megtárgyalják, az árat kialakítsák. 

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  Elmondta,  hogy  tudomása  szerint  a  terület  szántóként  van 
nyilvántartva. Azt pedig mindenki tudja, hogy a szántónak ma milyen ára van Magyarországon. A szántó 
600.000,- Ft-os áron vásárolható, ennek egy része ráadásul külterület. Az önkormányzatnak belterületté 
kell nyilváníttatnia. 

Lakatos  Ferencné  ingatlantulajdonos:  Elmondta,  hogy  abban  a  pillanatban,  amint  a  külterület 
belterületté válik, azon telkek kialakítása megtörténik, az értékük nőni fog.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő: Az  elhangzottakra  reagálva  elmondta,  hogy  mindez  az 
önkormányzatnak kerül plusz költségbe, nem az ingatlantulajdonosoknak. 

Zámbó Mária képviselő: Egyetért a vételi szándékkal. A település érdekében ő is a vásárlásra szavaz. A 
vételár kialakításában kell dönteni. Vételárként a két területért 6.300.000,- Ft-ot javasolt. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a kiparcellázás az önkormányzatot 313.800,- Ft-ban terheli. 
Javasolta vételárként a 6.150.000,- Ft-ot.

Lakatos  Ferencné ingatlantulajdonos:  Elmondta,  hogy a felkínált  vételárat  nem tudja  támogatni.  A 
decemberi egyeztetések óta is sokat romlott a pénz, a gazdasági helyzet egyre rosszabb. 

Nagy Károly alpolgármester: Elmondta, hogy két árajánlatot hallottak: 6.150.000,- Ft-ot és 6.300.000,- 
Ft-ot.  Megkérdezte  az  ingatlantulajdonosokat,  mi  a  véleményük  a  6.300.000,-  Ft-os  árajánlattal 
kapcsolatban.

Lakatos Ferencné ingatlantulajdonos: Elmondta, hogy a 6.300.000,- Ft-os árajánlatot kevésnek tartja. 
Az általuk kívánt 7.000.000,- Ft-ból tudnak engedni. Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, hogy a 
6.800.000,- Ft-os áron meg kívánják-e vásárolni a területeket.

Orbán Kálmán képviselő: Javasolta, hogy a területekért az önkormányzat 6.000.000,- Ft-ot fizessen, és a 
kialakított telkekből egyet kapjanak az ingatlantulajdonosok vissza. 

Varjúné Fodor Edit képviselő: Elmondta, hogy az ajánlatot kedvezőnek tartja. Az ingatlantulajdonosok 
jobban járnának, hiszen a telket később értékesíthetik, akár 1.500.000,- Ft-ért és így 7.500.000,- Ft marad 
nekik. 

Lakatos Ferencné ingatlantulajdonos: az ajánlattal nem értett egyet.  Az ingatlan 3 ember tulajdona, 
melyet most el kívánnak adni. A későbbieknek egy telekkel ugyancsak nem lesz könnyű dolguk, hiszen 3 
tulajdonos nevén lesz. 6.300.000,- Ft és 3 telek áron az ingatlant eladnák.

Tóth Csaba polgármester:  Megköszönte  Orbán Kálmán  képviselő  javaslatát.,  melyet   jónak  tartott. 
Mivel az ingatlanoknak 3 tulajdonosa van, a telkeket 1.000.000,- Ft-os eladási áron számolva a területek 
ára 4.000.000,- Ft és 3 építési telek is lehetne. Javasolta a képviselő-testületi tagoknak, hogy a 6.300.000,- 
Ft-os vételáron semmiképpen se emeljenek, hiszen az önkormányzatnak még sokba fog kerülni az építési 
telkek kialakítása. 
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Varjúné Fodor Edit képviselő: Elmondta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben mind a lakásvásárlások, 
mind a telekvásárlások leálltak. Nem tartja korrekt lépésnek, hogy a decemberi megbeszélésen kialakított 
6.300.000,- Ft-os ár után most 7.000.000,- Ft-ot kérnek a területekért.

Lakatos  Ferencné ingatlantulajdonos:  Elmondta,  hogy december  óta is  sokat  romlott  a  pénz.  Ezért 
kérnek többet a területekért.

Tóth Csaba polgármester: indítványozta, hogy tartsanak 5 perc szünetet, így az ingatlantulajdonosok is 
át tudják egymás között beszélni az eladási árat. 

A képviselő-testület ülése 5 perc szünet után folytatódik.

Tóth Csaba polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a képviselő-testületnek javaslatot tesz 
az ingatlanok megvásárlására, melyet ha elfogadnak, az eladókon áll, hogy elfogadják-e ezt az árat.

Lakatos Ferencné ingatlantulajdonos: Megkérdezte, hogy amennyiben az üzlet létre jön, mikor írják alá 
a papírokat, a tulajdonviszonyok rendezése milyen határidőn belül történik meg.

Tóth  Csaba  polgármester: A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  a  képviselő-testületi  határozat 
teljesítésének határidejét a képviselő-testület állapítja meg,  ez általában 15 nap. Véleménye  szerint az 
üzlet 2009. februárjában megvalósulhat, ha a jelen ülés keretében megegyezés születik. Javasolta, hogy 
amennyiben meg tudnak egyezni, ügyvéd helyett, közjegyzőnél kössék meg a szerződést. 
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy az ingatlanokért kínált 6.300.000,- Ft-os árat elfogadják-e. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

12/2009. (II.06.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  lesenceistvándi 
278/1  és  0130/1  hrsz.  ingatlanokért  6.300.000,-  Ft-os  vételárat  fogadja  el. 
Amennyiben az eladók az árat elfogadják, a képviselő-testület dönt az ingatlanok 
megvásárlásáról.

Tóth Csaba polgármester: Kérte eladókat, hogy a vételár tekintetében mondják el véleményüket. 

Kovács Károlyné ingatlantulajdonos: Elmondta, hogy az ajánlatot elfogadják, azzal a kéréssel, hogy az 
adásvételi  szerződést  2009.  februárjában  kössék  meg.  Kérte,  hogy  az  adásvétel  kapcsán  felmerült 
költségeket az önkormányzat fizesse.

Tóth  Csaba  polgármester:  az  ingatlantulajdonosok  véleményének  ismeretében  kérte   a  képviselő-
testületet, hogy az  ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban szíveskedjen döntését meghozni, azzal, hogy 
az ingatlan átruházás költségét a vevőként az önkormányzat viseli.
Egyéb kérdés észrevétel illetve javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta indítványát.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással – az  
alábbi határozatot hozta:

13/2009. (II.06.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megvásárolja  a 
lesenceistvándi 278/1 hrsz-ú szántó művelési ágú, 14.325 m2 területű ingatlant 
Lakatos  Ferencné  (8300  Tapolca,  Fenyves  u.  78.),  Nagy  Tiborné  (8360 
Keszthely,  Lovasi  u.  5.),  Kovács  Károlyné  (8321  Uzsa,  Liget  u.  9.) 
tulajdonosoktól, valamint a 
lesenceistvándi 0130/1 hrsz-ú szántó, gyep és rét művelési ágú, 5.195 m² szántó, 
és  1.861  m2 gyep,  rét  területű,  ingatlant  Lakatos  Ferencné  (8300  Tapolca, 
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Fenyves u. 78.), Nagy Tiborné (8360 Keszthely, Lovasi u. 5.), Kovács Károlyné 
(8321 Uzsa, Liget u. 9.) tulajdonosoktól.

Az  ingatlanok  vételárát  kölcsönös  alku  alapján  összesen  6.300.000,-  Ft-ban 
határozza meg. 

Az  adásvételi  szerződés  megkötésével,  továbbá  a  tulajdonjog  bejegyzésének 
lebonyolításával a polgármestert bízza meg.

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  véleménye  szerint  mind  az  eladó,  mind  pedig  a  vevő 
szempontjából kedvező határozat született. Megköszönte az ingatlantulajdonosoknak, hogy részt vettek a 
képviselő-testületi ülésen, valamint, hogy az önkormányzattal együtt működtek. 

Lakatos Ferencné ingatlantulajdonos: Megköszönte a meghívást,  és örömét fejezte ki aziránt,  hogy 
együtt tudtak működni a testülettel.

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte Kiss Lajost, aki felesége nevében és megbízásából az érintett 
területen  rendelkezik  ingatlannal,  ami  kapcsolódik  a  tervezett  telekalakításhoz.  Ezt  az  ingatlant  is 
megvételre ajánlja az önkormányzatnak.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy ez ügyben is több tárgyalásra került sor. Az érintett 
278/2 hrsz. terület megvásárlására 1.100.000,- Ft-os vételárral tett javaslatot.
Megkérdezte Kiss Lajostól, hogy tartja-e még az árajánlatát.

Kiss  Lajos  az  ingatlantulajdonos  képviseletében:  A kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy az  előbbi 
tárgyalás arányában tartja az árajánlatát. 

Tóth Csaba polgármester:  összefoglalva az elhangzottakat a 278/2 hrsz-ú ingatlanért a javasolt  árat 
arányosnak és elfogadhatónak tartja.  Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott  el, így kérte a képviselő-
testület döntését először a javasolt vételárról.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül,  egyhangú szavazással,  az  
alábbi határozatot hozta:

14/2009. (II.06.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ülésén  úgy 
határozott,  hogy  az  eladásra  kínált  lesenceistvándi  278/  hrsz.  Ingatlanért 
1.100.000,- Ft-os vételárat állapít meg.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az ingatlanért a képviselő-testület 1.100.000,- Ft vételárat 
állapított meg. Megkérdezte Kiss Lajos ingatlantulajdonost, hogy a vételárat elfogadja-e.

Kiss Lajos az ingatlantulajdonos képviseletében: Elmondta, hogy a vételárat elfogadja.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az adásvételi szerződést közjegyző előtt kötik majd meg. A 
szerződéshez szükség lesz személyi  adatokra. A szerződéskötés időpontjáról, a vételár kifizetéséről az 
ingatlantulajdonost értesíteni fogja.
Elfogadásra ajánlotta az adásvétel megkötését azzal, hogy a szerződéskötéséről, a kapcsolódó költségek 
viseléséről az önkormányzat gondoskodik.
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Kiss Lajos az ingatlantulajdonos képviseletében: Megköszönte a képviselő-testület döntését, további jó 
munkát kívánt nekik.

A  Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  szavazással  az  alábbi  
határozatot hozta:

15/2009. (II.06.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megvásárolja  a 
lesenceistvándi 278/2 hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú, 3.580 m2 területű 
ingatlant Kiss Lajosné (8319 Lesenceistvánd, József A. u. 28.) tulajdonostól. 

Az  ingatlan  vételárát  kölcsönös  alku  alapján  összesen  1.100.000,-  Ft-ban 
határozza meg. 

Az  adásvételi  szerződés  megkötésével,  továbbá  a  tulajdonjog  bejegyzésének 
lebonyolításával a polgármestert bízza meg.

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  rendeletének  megalkotása 
(rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a  2009.  évi  költségvetési  rendelet  tervezet  a  képviselő-
testületi  tagok  részére  kiküldésre  került.  A  költségvetés  tervezésénél  az  intézményvezetőktől  kikért 
adatokat  is  figyelembe  vették.  A tervezés  során  kiderült,  hogy az  Önkormányzatnak  28.044.000,-  Ft 
forráshiánya van. Megoldásként működési hitel beállítására van szükség, melyet majd ÖNHIKI-n próbál 
az Önkormányzat kiváltani. 
Olyan intézkedésekre van szükség, mely az intézményeket megtakarításra ösztönzi. Elszomorítónak tartja 
ezt az állapotot. Amikor meghozták a döntést, hogy a két fő intézményt: az iskolát és a körjegyzőséget 
együtt működteti a 4 település, azt gondolták, hogy a pénzügyi problémák megoldódnak. 2006, 2007-es 
években  az  önkormányzat  szintén  magas  forráshiánnyal  küzdött,  mely  a  2008-as  évben  lecsökkent 
3.600.000,- Ft-ra. A problémák egyik fő okát a gyermeklétszám csökkenésében látja, az állami normatíva 
csökkenése mellett, ami magával vonzza azt, hogy az önkormányzati támogatás mértéke nőtt. 
Egyaránt jellemző ez az iskola és az óvoda esetében is.  
Megszoritó  intézkedésekkel  a  müködési  kiadások  legeljebb  6,3  millió  Ft-tal  csökkenthetők.   Az 
önkormányzat  feladatkörébe  tartozik  a  hegyi  utak  rendben  tartása,  a  vízelvezetés.  Amennyiben  a 
költségvetésbe ez nem fér bele, megszorításokat kell alkalmazni. Személyi juttatás mindenki esetében 12 
hónapra lett  tervezve,  jutalmat  nem terveztek a 2009-es évre.  A személyi  juttatások kapcsán is lenne 
megtakarítási  lehetőség,  azonban  ezt  4-es  együttes  ülésen  kellene  tárgyalni,  ugyanis  az  iskolát  és  a 
körjegyzőséget illetően Lesenceistvánd egyedül döntésképtelen. Ha megvonnák a nem kötelező, hanem 
adható juttatásokat pl. ruhapénz, étkezési utalvány, az iskola vonatkozásában 1.200.000,- Ft, az „Együtt 
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat esetében 250.000,- Ft, a többi intézmény (háziorvos, 
védőnő,  hivatal,  óvoda)  3.260.000,-  Ft,  összességében  4.710.000,-  Ft,  mely  a  személyi  juttatásból 
megtakarítható volna Lesenceistvánd részéről. 
Az  előterjesztett  javaslat   bár  a  takarékosság szempontjainak szem előtt  tartásával  készült,  ezeket  az 
intézkedéseket még nem tartalmazza, szükség esetén azonban a költségvetési rendelet módosítása válhat 
szükségessé. Javasolta a képviselő-testület tagjainak a rendelettervezet elfogadását. 

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy a folyószámla hitel esetében előfordult-e már, hogy az 
mínuszban volt.

Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat  folyószámláján a 
tavalyi évben nem volt mínusz, tavaly előtt viszont előfordult. 
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Orbán Kálmán képviselő: Elmondta, hogy a lekötésnél figyelembe kellene venni azt, hogy annyi pénz 
maradjon forgalomba, hogy ne legyen mínusz.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy a szociális törvénnyel kapcsolatban rendeződtek-e 
már a dolgok, illetve várható-e megtakarítás a szociális kiadások átszervezésével?

Nagyné  Simon  Margit  megbízott  körjegyző:  a  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  a  rendszeres 
támogatások közül többek között megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, helyette rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg, s e támogatott körnek évenként kétszer 
külön támogatás kifizetésére kerül sor. Eseti gyermekvédelmi kedvezmény továbbra is a rászorultságra 
tekintettel adható. Amit ezen a címen két alkalommal ki kell fizetni, az állam finanszírozza. 
Jelentős  változás  az  aktív  korúak  ellátásában  történt.  Amennyiben  az  aktív  korúak  részére  ellátási 
jogosultságot  állapít  meg  a  jegyző,  részükre  rendelkezésre  állási  támogatás,  vagy  rendszeres  segély 
folyósítandó.  Rendszeres  segély azon állampolgárnak  jár,  aki  kora,  egészségi  állapota,  egyéb  családi 
körülményei  (kiskorú  gyermek  nevelés)  miatt  és  vagyona  miatt  jogosult  a  támogatásra.  Neki  nincs 
együttműködési kötelezettsége a munkaügyi központtal. 
Rendelkezésre  állási  támogatás   az  egyéb  aktív  korúaknak  állapítható  meg,  akik  nincs  vagyona, 
megfelelnek  a  jogszabályban  előirt  feltételeknek  és  megélhetése  egyéb  módon  nem  biztosítható, 
rendelkezésre  állási  támogatás  folyósítandó.  A  rendelkezésre  állási  támogatás  folyósítása  mellett  az 
ellátott rendszeres kapcsolattartásra köteles a munkaügyi központtal és az önkormányzat közcélú munka 
keretében  jogosult  az  önkormányzati  feladatok  ellátására  alkalmazni.  Az  állam  a  minimálbért  a 
járulékaival együtt 95 %-ban lefinanszírozza. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megköszönte a jegyző asszony kiegészítését. Megkérdezte, hogy az 
50 %-os és az ingyen étkező gyermekek étkezését az önkormányzat finanszírozza-e, vagy az állam. 

Nagyné  Simon  Margit  megbízott  körjegyző:  a  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  az  állami 
költségvetés  normatív  támogatást  biztosít  a  gyermekek  kedvezményes  étkeztetéséhez.  Az 
intézményvezető állapítja meg a gyermekeknek a személyi  térítési  díjat.  A kedvezmény megállapítása 
kérelemre  és  a  kedvezményre  jogosító  feltételek  igazolása  mellett  történik.  A személyi  térítési  díj  a 
nyersanyagnorma áfával növelt összege. 

Tóth Csaba polgármester:  Megköszönte  a  szóbeli  kiegészítést.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-  e 
kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.

Kérdés, hozzászólás hiányában a rendelettervezet elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
rendeletet alkotta:

1/2009. (II.07.) Li. Képviselő-testületi rendelet

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Tájékoztató a helyi adók 2008. évi befizetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  Nagyné  Simon  Margit  megbízott  körjegyzőtől,  a  napirend 
előterjesztőjétől, kívánja-e szóban kiegészíteni a kiküldött anyagot.
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Nagyné  Simon  Margit  megbízott  körjegyző:  Elmondta,  hogy  a  táblázatban  látható  előirányzat 
oszlopban  az  elvárt  bevételek  szerepelnek,  a  folyó  évi  kivetés  a  jogszerűen  kivetett  adók  mértékét 
mutatja. A hátralék pedig a még be nem folyt adót. A 2008. december 31-ig kivetett 12.032.000,- Ft-tal 
szemben 1.317.000,- Ft hátralék van. A befizetési értesítéseken túl 658.000  Ft behajtása végrehajtási 
intézkedés eredményeként folyt be. 

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte Nagyné Simon Margitnak a szóbeli kiegészítést. Elfogadásra 
javasolta a napirendet. 

Kérdés, hozzászólás hiányában a rendelettervezet elfogadását kérte.

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  egyhangú szavazássa  az  
alábbi határozatot hozta:

16/2009. (II.06.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  adók 
befizetésének teljesítéséről előterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felkéri a körjegyzőt  hogy az adóhátralékok behajtása érdekében minden esetben 
tegye meg a szükséges és a leghatékonyabb intézkedéseket.

 

4.) Nemess Imre tér elnevezése 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy levélben kereste meg Nemess Imre lányát,  hogy járuljon 
hozzá  a  régi  Nemess  Imre  Általános  Iskola  területének,  a  jelenleg  Kossuth  utca  180.  területnek  az 
átnevezéséhez, Nemess Imre tér 1-nek. A hölgy a hozzájárulását adta, örült neki, hogy édesapja nevét 
Lesenceistvánd nem szeretné elfelejteni. Kérte, hogy az iskola épületére helyezzék vissza az emléktáblát, 
hiszen édesapja ebben az iskolában tanított. Elfogadásra javasolta a napirendet.

Kérdés, hozzászólás hiányában a rendelettervezet elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az  
alábbi határozatot hozta:

17/2009. (II.06.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. h) pontjában biztosított 
hatáskörében  eljárva,  a  volt  Nemess  Imre  Általános  Iskola  területét  –  amely 
Lesenceistvánd,  Kossuth  utca  180.  sz.  alatt  található,  helyrajzi  száma  337– 
Nemess Imre tér 1-nek nevezi el, a volt tanító emlékére.
A Képviselő-testület megbízza a megbízott körjegyzőt azzal, hogy a közterület 
átnevezésének  a  központi  címnyilvántartásban  történő  átvezetéséről 
gondoskodjon. 

Határidő: 2009. augusztus 30
Felelős: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
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5.) Támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  önkormányzathoz  támogatási  kérelem  érkezett  a 
Veszprém Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Nem javasolta a támogatás odaítélését a szűkös 
költségvetési helyzetre, a gazdasági válságra hivatkozva. Véleménye szerint a helyi, civil szervezeteket 
kell az önkormányzatnak elsősorban támogatnia. 
Kérdés, hozzászólás hiányában a rendelettervezet elfogadását kérte.

A Képviselő-testület  6 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás nélkül  egyhangú szavazással,  az  
alábbi határozatot hozta:

18/2009. (II.06.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém 
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot  az  önkormányzat  forráshiányára 
tekintettel nem támogatja. 
A képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt a polgármester tájékoztatja.

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Több tárgy hiányában a polgármester Képviselő-testület ülését 19 óra 30 perckor bezárta.

K. m. f.

Tóth Csaba Nagyné Simon Margit 
polgármester megbízott körjegyző
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