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Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  november  19-én 
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Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester

Nagy Károly alpolgármester
Bogdán István,  Orbán  Kálmán,  Dr.  Benedek  Ádám,  Varjúné  Fodor  Edit,  Morvainé  Szücs  Ágota  és 
Zámbó Mária képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné  pénzügyi főmunkatárs
Nagy Károlyné Művelődési Ház vezető
Ézsi Lajosné Vöröskereszt titkár
Molnár Tiborné Nyugdíjasklub
Hogyorné Szi-Márton Ildikó könyvtáros

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  11.§.  (9)  bekezdése, 
alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 8 
képviselőből 8 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Megkérdezte,  hogy az  átruházott  hatáskörben hozott  határozatokról  szóló tájékoztatóval  kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás. 

(A polgármester átruházott  hatáskörben hozott  határozatokról szóló tájékoztató és a lejárt határidejű  
határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés,  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  polgármester  átruházott  hatáskörben  hozott  
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben  
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül,  alakszerű határozathozatal  nélkül  – egyhangúlag –  az alábbiak  
szerint állapít meg:

NA P I R E N D :

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
11/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosítása (rendelettervezet)
2.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 3/2002. (II.12.) 
Kt. rendelet módosítása (rendelettervezet)
3.)  „Lesenceistvándért”  kitüntetés  alapításáról  és  adományozásának  rendjéről  szóló  9/2009. 
(VIII.27.) Kt. rendelet módosítása (rendelettervezet) 
4.) Beszámoló Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi III. negyedévi gazdálkodásáról
5.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
6.) Rendelettervezet az átmeneti gazdálkodásról



7.) Helyi adórendelet módosítása
8.) 2010. évi munkaterv
9.) Közfoglalkoztatási terv módosítása
10.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentés
11.) Tájékoztató a Vöröskereszt helyi szervezetének működéséről
12.) Tájékoztató a Nyugdíjasklub működéséről
13.) Tájékoztató a Könyvtár-Teleház működéséről
14.) Tájékoztató a Művelődési Ház kihasználtságáról, a Községben folyó művelődési tevékenységről

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
11/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat  módosítására  egyrészt  jogszabályi  változás  miatt  volt  szükség,  másrészt  történtek  olyan 
változások, amelyek érintették az SZMSZT, például a Kistérség székhelye változott meg, a Közigazgatási 
Hivatal 2009. január 01-től Államigazgatási Hivatal lett. Az SZMSZ tartalmában nem változott. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

14/2009. (XI.20.) Kt. rendelet

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2007. (XI.22.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 3/2002. (II.12.) 
Kt. rendelet módosítása (rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a Tapolca és Környéke 
Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőre, Kövessiné Müller Katalin 2009. május 18. és június 5 között 
cél ellenőrzést folytatott. Az ellenőrzések során nem tárt fel hiányosságot, azonban a rendeletet néhány 
pontban kérte kiegészíteni. Ezeket a pontokat az előterjesztett rendelet-tervezet tartalmazza. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

15/2009. (XI.20.) Kt. rendelet

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 3/2002. (II.12.) Kt. rendelet módosítása
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3.)  „Lesenceistvándért”  kitüntetés  alapításáról  és  adományozásának  rendjéről    szóló  9/2009.   
(VIII.27.) Kt. rendelet módosítása (rendelettervezet) 
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a rendelet módosítására azért van szükség, mert a falunap 
keretében átadott pénzjutalmat, illetve elismerő oklevelet célszerű rendeletbe foglalni. A módosítás érinti 
a rendelet elnevezését is. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy a rendelet miért lesz kiegészítve pénzjutalommal.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy pénzjutalom eddig is járt. 

Orbán Kálmán képviselő: Elmondta, hogy a „Lesenceistvándért” kitüntetés adományozását nem évente 
tervezte a testület. 

Varjúné Fodor Edit képviselő: A rendelet-tervezetet jónak tartja. Egyértelműen tartalmazza a kitüntetés 
és az elismerő oklevél adományozásának rendjét. A 25.000,- Ft pénzjutalom az elismerő oklevéllel együtt 
jár,  a  kulturális  életben  kiemelkedő  tevékenységet  nyújtó  személynek,  vagy  szervezetnek.  Ez  a 
gyakorlatban korábbi években is így működött. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Javasolta a rendelet-tervezetet kiegészíteni azzal, hogy a pénzjutalom az 
infláció mértékének megfelelően változik.

Tóth Csaba polgármester: A javaslattal nem értett egyet, a rendelet bármikor módosítható. Amennyiben 
a  képviselő-testület  úgy dönt,  hogy a  pénzjutalom mértékét  meg  kívánja  változtatni,  úgy a  rendelet 
módosítására lehetősége lesz. Javasolta a rendeletet az előterjesztett formában elfogadni.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

16/2009. (XI.20.) Kt. rendelet

A „Lesenceistvándért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
9/2009. (VII.27.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Beszámoló Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztés részletesen 
tartalmazza az Önkormányzat III. negyedévi bevételeit és kiadásait. Az építményadó vonatkozásában a 
befolyt  626.000,-  Ft-ot  kevésnek  találja.  A  jövő  évben  az  építményeket  felül  kell  vizsgálni,  mert 
véleménye szerint a hegyben több olyan építmény van, melyet nemcsak boros pincének használnak. Az 
építményadót  azon lesenceistvándi  lakosoknak,  akik belterületen kommunális  adót  fizetnek,  nem kell 
fizetniük. A külterületen élőknek pedig az építményadó mértéke nem lehet magasabb, mint a kommunális 
adó mértéke. Az előterjesztést elfogadásra javasolta. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

3



Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

115/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 
2009. ¾ évi költségvetés teljesítésének 
 bevételi főösszegét 219.956.- e Ft-ban
 kiadási főösszegét 169.772.- e Ft-ban 
 állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés Er. előir. Módosítot

t
Teljesítés

Intézményfinanszírozás működési (hitel) 28.044 19.173 0

Önkormányzat kv-i támogatása 58.946 99.479 84.271
Intézményi saját bevétel 114.902 124.760 102.604
Előző évi pénzmaradvány 32.721 32.721 32.721
Összesen 234.613 276.133 219.596

Kiadások ezer forintban
Megnevezés Er. előir. Módosított Teljesítés
Felhalmozási kiadás 12.052 31.739 17.563
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

49.996 55.804 39.567

Állományba nem tartozók juttatásai 680 1.196 1.854
Munkaadókat terelő járulékok 15.358 17.033 11.502

Támogatás  folyósitása  Körjegyzőség 
finansz.

40.978 40.877 30.445

Felhalm.célú  p.ü-i  befektet. 
(részvények)

550 550 412

Működési célú p.eszköz átadás 13.262 20.773 15.142
Működési célú  p.eszk. Nonprofit szev-
nek

660 660 521

Társadalom,  szociál  pol.,és  egyéb 
juttatás

4.718 10.957 8.512

Ellátottak pénzbeni juttatása (Bursa) 110 110 105
Készletbeszerzések 4.655 4.931 1.811
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

41.797 43.755 32.961

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

9.924 10.197 7.640

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 4.167 3.489 1.737
Felhalmozási  célu  hitel   (csatorna 
érdek.hj.)

4.000 4.000 -

Költségvetési tartalék 31.706 28.062 -
Kiadások összesen: 234.613 276.133 169.772

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra. körjegyző
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5.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: A 2010. évi költségvetési koncepciói készítését nagymértékben megnehezíti 
a 2009-ben tapasztalt  pénzügyi  – elsősorban hitelválság, a gazdasági elemzők által  a következő évre, 
évekre  prognosztizált  recesszió.  Egymást  követik  a  válság  negatív  hatásainak  csökkentését  szolgáló 
megszorító  intézkedések,  melyek  elsősorban  az  államháztartási  kiadások  csökkentésével  kívánják  a 
problémákat  orvosolni.  Ezek  az  intézkedések  közvetetten  vagy  közvetlenül  az  önkormányzati 
költségvetésig érzetetik hatásukat. Ennek eredménye a közszférában alkalmazottak: közalkalmazottak és 
köztisztviselők illetményének befagyasztása, a 13. havi juttatás időleges megvonása. A világgazdasági és 
a nemzetgazdasági folyamatok alapján a következő év önkormányzati költségvetését is nagymértékben 
korlátozzák.  Ismertette,  hogy  a  2010-es  évben  mire  kell  az  önkormányzatoknak  felkészülniük.  A 
költségvetési  törvény  elfogadása  után  lehet  majd  tervezni  a  költségvetési  rendeletet.  A  koncepciót 
elfogadásra javasolta.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

116/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló  -többször  módosított-  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  70.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  csatolt 
előterjesztés  alapján  a  következők  szerint  határoz  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetési 
koncepciójáról.
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési koncepciója
 
1. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja 
el:
 

Kiadások főösszege Bevételek főösszege
269 944 eFt 269 944 eFt

 
2. Az önkormányzat 2010. évi koncepció szerinti bevételeit az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti 
bontásban tartalmazza.
A bevételek forrásonkénti részletezését az 1./1 - 1./6. számú mellékletek tartalmazzák az önkormányzatra 
összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben 
is.
 
3. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. évi koncepcióját a képviselő-
testület a következők szerint hagyja jóvá:
 

Előirányzat megnevezése Koncepció
Összesen: 261 749
Ebből:
- személyi jellegű kiadások (02/49) 78 253
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57) 23 098
- dologi jellegű kiadások (03/67) 71 870
- speciális célú támogatások (04/95) 140

 
A  képviselő-testület  az  önkormányzat  és  a  költségvetési  szervei  működési  kiadásainak  koncepcióját 
kiemelt előirányzatonként a 2/1 - 2/3. számú mellékletek szerint fogadja el.

5



 
4. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatainak 2010. évi koncepcióját az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:
 

Előirányzat megnevezése Koncepció
Összesen: 8 195
Ebből:
- felújítások (05/6) 0
- felhalmozási kiadások összesen (05/33) 5 085
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 
(05/38+06/16+06/42+06/59)

610

Az önkormányzat  és költségvetési  szervei  felújítási  és felhalmozási  kiadási koncepcióját  a 2/3.  -  2/4. 
számú melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak koncepcióját feladatonként az 5/1.-
5/2. számú mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési kiadások és bevételek koncepciója szakfeladatonként

7. Az önkormányzat költségvetésének koncepcióját szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
 

A költségvetési szervek költségvetésének koncepciója
 
8. Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének koncepcióját a 3/1. - 3/2. számú mellékletek 
tartalmazzák.
 

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
 
9. A 2010. évi költségvetési koncepció szerinti tartalékok:
 

Előirányzat megnevezése Koncepció
Tartalék 15 462
Ebből:
- általános tartalék 0
- céltartalék 15 462

 
10. Az önkormányzat  a koncepciójában a költségvetési hiány,  illetve többlet koncepcióját az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:
 

Megnevezés Koncepció
Hiány 0
Többlet 0

 
Határidő: 2009. november 30.
Felelős:  Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

6.) Rendelettervezet az átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  átmeneti  gazdálkodásról  szóló  rendelet-tervezettel  kapcsolatban 
elmondta, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig lesz hatályban az átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet.  A rendelet-tervezethez nem kívánt  szóbeli  kiegészítést  tenni.  Elfogadásra  javasolta az 
előterjesztést.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

17/2009. (XI.20.) Kt. rendelet

Az átmeneti gazdálkodásról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.) Helyi adórendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  A helyi adórendelet módosítására törvényi változás miatt van szükség. Az 
adózás rendjéről szóló törvény módosítása következtében a helyi adórendelet függelékeit is módosítani 
kell. A helyi adórendelet, valamint a függelékei a www.lesenceistvand.hu internetes oldalon is elérhetőek. 
A helyi adórendelet módosítását az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

18/2009. (XI.20.) Kt. rendelet

A helyi adókról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8.) 2010. évi munkaterv
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  Önkormányzatoknak  minden  évre  vonatkozóan 
munkatervet  kell  készíteni,  melyben  a képviselő-testületi  ülések ütemezése,  várható napirendi  pontjai 
szerepelnek.  A munkatervben az  együttes  üléseken  túl  a  lesenceistvándi  képviselő-testületi  ülések  is 
szerepelnek. A munkatervet elfogadásra javasolta.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

117/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesenceistvánd  Települési 
Önkormányzat 2010. évi munkaterve” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervet az előterjesztés 1-
4. sz. függeléke szerint elfogadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

7

http://www.lesenceistvand.hu/


Dr. Takács Nóra körjegyző
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9.) Közfoglalkoztatási terv módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: A közfoglalkoztatási terv módosítására azért van szükség, mert az elfogadott 
tervhez  képest  a  közcélú  foglalkoztatásba  kevesebb  főt  vont  be  az  Önkormányzat  az  év  folyamán 
felmerülő munkák mennyisége miatt. A közcélú foglalkoztatás időtartama sem a terv szerint alakult. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

118/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „2009  évi  közfoglalkoztatási  terv 
módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2009. 
évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

A közfoglalkoztatási terv teljes szövege a határozat mellékletét képezi. 

2.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közfoglalkoztatási tervet küldje meg 

- a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltség, valamint 
- a Magyar Államkincstár címére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Csaba polgármester

10.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a Tapolca és Környéke 
Kistérség  Többcélú  Társulása  belső  ellenőre,  Kövessiné  Müller  Katalin  szabályszerűségi  ellenőrzést 
végzett  2009.  október  01.  és  2009.  október  12.  közötti  időszakban.  A  vizsgálat  során  a  2008.  évi 
költségvetés  szabályszerű  lebonyolítását  ellenőrizte,  valamint  elemzést  készített  a  gazdálkodásról.  Az 
ellenőrzés során hiányosságot nem tárt fel. A belső ellenőrzési jelentést elfogadásra javasolta.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

119/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Lesenceistvánd  Település 
Önkormányzata szabályszerűségi ellenőrzési jelentés” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza:

Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. október 01. és 2009. október 12. 
között lefolytatott, 2008. évi költségvetésre vonatkozó szabályszerűségi ellenőrzési tapasztalatairól szóló 
ellenőrzési jelentést tudomásul veszi.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

11.) Tájékoztató a Vöröskereszt helyi szervezetének működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy Ézsi Lajosné Vöröskereszt 
titkár a beszámolót elkészítette. Megkérdezte, hogy az idei évben a településen volt-e új véradó.

Ézsi  Lajosné Vöröskereszt  titkár:  Elmondta,  hogy a településen az idei  évben 4 új  véradó volt.  A 
településen  23  véradó  vett  részt  a  november  10-i  véradáson.  Tapolcáról  dicséretet  is  kapott  a 
Vöröskereszt lesenceistvándi szervezete.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte Ézsi Lajosné szóbeli kiegészítést. Az előterjesztést elfogadásra 
javasolta.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

120/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  Vöröskereszt  helyi 
szervezetének működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Vöröskereszt  helyi  szervezetének 
működéséről szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Tóth Csaba polgármester

12.) Tájékoztató a Nyugdíjasklub működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester:  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  elmondta,  hogy  Molnár  Tiborné 
Nyugdíjasklub  vezetője  elkészítette  a  beszámolót,  mely a  képviselő-testületi  tagok részére  kiküldésre 
került. Megkérdezte Molnár Tibornétól, kívánja-e szóban kiegészíteni írásos előterjesztését.

Molnár Tiborné Nyugdíjasklub vezető:  Elmondta,  hogy beszámolójában elírás  történt.  A házassági 
évfordulósok  között  Kebelei  János  és  Kebelei  Erzsébet  szerepel.  Kebelei  Erzsébet  helyett  Petrétei 
Erzsébetnek kellene szerepelni. 

Zámbó Mária képviselő: Megköszönte Molnár Tibornénak a Nyugdíjasklub működése érdekében tett 
munkáját  azt,  hogy a  nyugdíjasokat  összetartja,  programokat  szervez.  Úgy látja,  hogy a  nyugdíjasok 
adnak Molnár Tiborné szavára, elismerik a munkáját.  A település szempontjából is fontosnak tartja a 
nyugdíjasklub működését. Nagy feladatnak tartja ennyi ember összefogását, köszöni a munkát. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Ugyanez elmondható a Vöröskereszt kapcsán is. Az ő munkájuk nem 
látványos, mégis nagyon hasznos. Köszöni a Vöröskereszt munkáját. A rendezvényeken lehet számítani a 
Vöröskereszt és Nyugdíjasklub tagjaira egyaránt. 
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Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

121/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  Nyugdíjasklub 
működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Nyugdíjasklub működéséről  szóló – a 
határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Tóth Csaba polgármester

13.) Tájékoztató a Könyvtár-Teleház működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba  polgármester:  A  könyvtár-teleház  működésével  kapcsolatos  beszámolót  Hogyorné  Szi-
Márton Ildikó készítette el, aki 2009. január 22. óta áll az Önkormányzat alkalmazásában. A beszámoló 
részletes, összeszedett. Az előterjesztett formában elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

Hogyorné Szi-Márton Ildikó könyvtáros: Kiegészítésként elmondta, hogy a teleháznak saját honlapja 
van, mely a www.telehaz.lesenceistvand.hu internetes oldalon érhető el. A weboldal pályázati forrásból 
került kialakításra. 

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

122/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Tájékoztató a Könyvtár-Teleház 2009 évi 
működéséről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár-Teleház 2009 évi működéséről 
szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Tóth Csaba polgármester

14.) Tájékoztató a Művelődési Ház kihasználtságáról, a Községben folyó művelődési tevékenységről
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  előterjesztés  részletesen  tartalmazza  a  művelődési  házban  folyó 
programokat. Megköszönte a részletes beszámolót.
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Zámbó Mária képviselő: Megköszönte Nagy Károlyné részletes beszámolóját, a községben szervezett 
színvonalas programjait.

Nagy  Károlyné  művelődési  ház  vezető:  A  decemberi  programokon  kívánt  szóban  módosítani.  A 
Mikulás ünnepség várhatóan december 05-én kerül megrendezésre, azonban ez még szervezés alatt áll, 
előfordulhat,  hogy a  rendezvény december  06-án  kerül  megrendezésre.  A  december  12-i  karácsonyi 
játszóház elmarad, mert az ünnepek előtt nagyon sűrű a program. A Márton napi vigadalom keretében 
volt legutóbb játszóház, ahol a gyermekek tevékenykedhettek. 

Orbán  Kálmán  képviselő:  Az  ÁNTSZ  javaslatára  kerülni  kell  a  közös  programokat,  hogy a  vírus 
elterjedését minél jobban vissza lehessen szorítani. 

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést.

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

123/2009. (XI.19.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  Művelődési  Ház 
kihasználtságáról, a Községben folyó művelődési tevékenységről” című előterjesztést megtárgyalta és a 
következő határozatot hozta:

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Művelődési  Ház  kihasználtságáról,  a 
Községben  folyó  művelődési  tevékenységről  szóló  –  a  határozat  mellékletét  képező  -  tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 19 óra 35 
perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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