
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.  május  21-én 
(csütörtök) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye: Művelődési ház, Lesenceistvánd

Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester
Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, 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 5 képviselő jelen van.
A képviselő-testület ülését megnyitotta, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet  vegyes ügyek 
keretében vízelvezető árok kiépítésével, lakó-pihenő övezet kijelölésével, TEÚT pályázat benyújtásával, 
tankönyvtámogatással,  valamint  Pályázat  benyújtása  inkurrens  anyagok  ingyenes  átruházására 
napirendekkel kívánta kiegészíteni. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – elfogadta a  
kiegészített napirendet: 

N A P I R E N D E K :

1.) Beszámoló a Kultúrház 2008. évi tevékenységéről

2.) Beszámoló a Vöröskereszt 2008. évi tevékenységéről

3.) Beszámoló a Nyugdíjasklub 2008. évi tevékenységéről

4.) Beszámoló a Könyvtár és a Teleház 2008. évi tevékenységéről

5.) 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

6.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 14/2006. (IX.18.) Kt. Rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

7.)  Átfogó  értékelés  a  települési  önkormányzat  2008.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
tevékenységének ellátásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

8.) Lesenceistvánd Zrínyi M. u. felújítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

9.) Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény módosítására
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

10.) Vegyes ügyek
10.1. Belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Uniós irányelv jogharmonizációjának ütemezése
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10.2. Vízelvezető árok kiépítése Szentháromság szobornál
10.3. Hegyalja utca és József Attila utca kijelölése lakó pihenő övezetté
10.4. TEÚT pályázat benyújtása
10.5. Tankönyvtámogatás
10.6. Pályázat benyújtása inkurrens anyagok ingyenes átruházására

Tóth Csaba polgármester napirend előtt tájékoztatta a képviselő-testületet a 2009. február 06. óta eltelt 
időben, átruházott  hatáskörben meghozott  polgármesteri  döntésekről.  Ennek keretében elmondta, hogy 
átmeneti  segélyben  27  fő  részesült,  összesen:  170.070,-  Ft  összegben.  Temetési  támogatásban 2  fő 
részesült,  összesen:  30.000,-  Ft  összegben,  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásban 3  gyermek 
részesült, összesen: 15.000,- Ft összegben, lakásfenntartási támogatás 10 fő részére állapított meg, ápolási 
díj 1 fő esetében lett megállapítva.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy a támogatásban, segélyben részesülőket személy 
szerint lehet-e tudni.

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy zárt ülés keretében 
a képviselő-testület tájékoztatást kaphat a segélyben részesülőkről.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy a szociális igazgatásról szóló rendeletben olvasható, 
hogy a képviselő-testület is javasolhat személyeket segélyre, támogatásra. Kérte, hogy a jövőben erre zárt 
ülés keretében lehetőséget biztosítson a polgármester úr.
 

N A P I R E N D E K   T Á R G Y A L Á S A:

1.) Beszámoló a Kultúrház 2008. évi tevékenységéről
A tájékoztatót készítette: Nagy Károlyné kultúrotthon vezető

(Írásos előterjesztés)

Tóth Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy Nagy Károlyné  kultúrotthon vezető  egyéb  elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a képviselő-testületi ülésen. A beszámolót a Kultúrház 2008. évi munkájáról 
a  képviselő-testületi  tagok  írásban  megkapták.  Egyéb  kiegészítenivalója  nem  volt,  az  előterjesztést 
elfogadásra javasolta. 

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

56/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  művelődési  ház  kihasználtságáról,  a 
községben  folyó  művelődési  tevékenységről,  és  a  művelődési  ház  2009-es  programjairól  szóló 
előterjesztést módosítás nélkül elfogadja.

2.) Beszámoló a Vöröskereszt 2008. évi tevékenységéről
A beszámolót készítette: Ézsi Lajosné

(Írásos előterjesztés)

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte Ézsi Lajosnét a Vöröskereszt képviseletében. Elmondta, hogy a 
szervezet  2008.  évi  munkájáról  szóló  beszámolót  a  képviselő-testületi  tagok  írásban  megkapták.  A 
napirendi ponthoz kapcsolódó kiegészítése nem volt. Megkérdezte Ézsi Lajosnétól, hogy kívánja-e szóban 
kiegészíteni írásos előterjesztését a Vöröskereszt 2008. évi tevékenységével kapcsolatban. 
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Ézsi  Lajosné: A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  a  Vöröskereszt  a  2008-as  évben  is  aktívan 
működött. Megköszönte az önkormányzat támogatását, kérte, hogy a lehetőségekhez mérten a jövőben is 
támogassák a Vöröskeresztet. Elmondta továbbá, hogy 2009. április 02-ánvéradás volt, melyen a lakosság 
köréből szép számmal vettek részt, mely véleménye szerint örvendetes.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést, az előterjesztést elfogadásra javasolta.

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

57/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Vöröskereszt 2008. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót elfogadja.

3.) Beszámoló a Nyugdíjasklub 2008. évi tevékenységéről
A beszámolót készítette: Molnár Tiborné Nyugdíjasklub vezető

(Írásos előterjesztés)

Tóth Csaba  polgármester: Köszöntötte  Molnár  Tiborné  Nyugdíjasklub  vezetőt  a  képviselő-testületi 
ülésen.  Elmondta,  hogy a  nyugdíjasklub 2008.  évi  munkájáról  szóló tájékoztatót  a  képviselő-testületi 
tagok írásban megkapták. A klub 48 fős, mely örvendetes létszám. Az előterjesztésben olvasható, hogy 
működésük aktív,  rendezvényeken vesznek részt,  maguk is szerveznek összejöveteleket.  A beszámoló 
összeszedett, azt elfogadásra javasolta. Megkérdezte Molnár Tiborné Nyugdíjasklub vezetőtől, kívánja-e 
szóban kiegészíteni az írásos előterjesztését. 

Molnár Tiborné Nyugdíjasklub vezető: Elmondta, hogy az előterjesztésben olvasható programok közül 
néhány már lezajlott az idei évben, de azokról bővebben majd a 2009-es tájékoztatóban szeretne szólni. 
Megköszönte az önkormányzat támogatását.

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

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

58/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjasklub 2008. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.

4.) Beszámoló a Könyvtár és a Teleház 2008. évi tevékenységéről
A beszámolót készítette: Bogdánné Gróf Margit és Gróf Sándorné

(Írásos előterjesztés)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta,  a  könyvtáros  a  2009-es évtől  Hogyorné  Szi-Márton Ildikó.  A 
beszámolót  azonban  a  korábbi  könyvtáros  és  helyettese  készítette.  Köszöntötte  Gróf  Sándornét  a 
képviselő-testületi  ülésen.  Elmondta,  hogy a  könyvtár  működéséről  szóló tájékoztató a képviselőknek 
kiküldésre került. Megkérdezte Gróf Sándorné volt könyvtár helyettest, kívánja-e szóban kiegészíteni az 
írásos előterjesztését.
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Gróf Sándorné: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az előterjesztés a könyvtár és teleház 2008-as 
működésével  kapcsolatban  részletesen  tájékoztatja  a  képviselő-testületet.  Elfogadásra  javasolta  az 
előterjesztett beszámolót.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a részletes előterjesztést. A napirend elfogadását javasolta.
Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

59/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtár, teleház 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

5.) 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  az  Önkormányzatnak  a  központi  költségvetés  terhére 
pótelőirányzatot állapítottak meg, melynek összege összesen 15.726,- e Ft, saját hatáskörben összesen: 
3.255,- e Ft. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának fő összege 234.613,- e FT volt, mely a 
pótelőirányzatok révén 253.594,- e Ft-ra emelkedett. A pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az 
önkormányzatnak  a  bevételi  előirányzatok  fő  összegének  megemelésével  egyidejűleg  a  kötött 
felhasználással érintett kiadási előirányzatok összegét is meg kell emelnie, illetve csökkentenie. Javasolta 
a költségvetés módosítását.

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
rendeletet alkotta:

6/2009. (V. 22.) Kt. rendelet

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.07.) Kt. Rendelet módosításáról
(Rendelet szövege jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 14/2006. (IX.18.) Kt. Rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta,  hogy a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló 
rendelet  módosítására  a  szociális  törvény  változásai  miatt  van  szükség.  A  körjegyzőség  dolgozói  a 
rendelet tervezetet elkészítették. Kiegészítésként elmondta, hogy a rendelet módosítása a költségvetési 
főösszegeket nem érinti. A napirendi pontot elfogadásra javasolta.

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

Varjúné Fodor Edit képviselő: A születési és a temetési  támogatással  kapcsolatban elmondta,  hogy 
gondot kellene az önkormányzatnak arra fordítania, hogy ne maradjon ki a támogatásból senki.
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Tóth  Csaba  polgármester egyetértett  a  javaslattal  és  elmondta,  hogy  erre  az  ügyintéző  figyelmét 
felhívja, és figyelnek a támogatás folyósítására. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a rendelet-tervezet 
elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
rendeletet alkotta:

7/2009. (V. 22.) Kt. rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
(Rendelet szövege jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.)  Átfogó  értékelés  a  települési  önkormányzat  2008.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
tevékenységének ellátásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta,  hogy az írásos előterjesztés a képviselő-testületi  tagok részére 
kiküldésre került. A napirendi pontot szóban nem kívánta kiegészíteni.

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

60/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  2008.  évi  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja.
Az értékelés jelen határozat mellékletét képezi.
A Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés megküldésére a Közép-dunántúli 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprém Megyei Területi Kirendeltsége 
részére.

Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző

8.) Lesenceistvánd Zrínyi M. u. felújítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a 2008. év során a Zrínyi M. utca burkolatának egy szakasza 
részben  pályázati  forrásból  felújításra  került,  melynek  elszámolása  megtörtént.  A  támogatás 
igénybevételéhez benyújtott  számlák  közül  azonban a  tervezési  díjról  szóló számla  nem felelt  meg a 
finanszírozási  feltételeknek.  A tervezési  díjat  ezért  a  pályázat  elszámolásánál  nem lehet  szerepeltetni, 
ezért  a  60.000,-  Ft-ról  le  kell  mondania  az  Önkormányzatnak.  A  lemondásról  szóló  nyilatkozatot, 
valamint  a  lemondásról  szóló  képviselő-testületi  határozatot  meg  kell  küldeni  a  Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség részére. A pályázati támogatás átutalásakor 60.000,- Ft-tal kevesebb 
érkezett a számlára, így a 2009. évi költségvetést nem érinti a lemondás.

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

61/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  1  1900019  08  U 
támogatási szerződés kapcsán, hogy az  AC7S-T249104 számú számla nem felelt meg a finanszírozási 
feltételeknek és  a fel  nem használt  maradványösszegről  – 60.000,-  Ft  –  lemond  és  erről  a támogató 
szervezetet határozatának megküldésével tájékoztatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Csaba polgármester

9.) Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy Esztergom Város Önkormányzata levélben kereste fel az 
önkormányzatokat  a  regionális  vízmű-társaságok  állami  részvényhányadának  térítés  nélküli 
önkormányzati  tulajdonba  adásával  kapcsolatban.  Levelében  egy  felterjesztési  javaslatot  küldött  a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására. A vízmű részvények tulajdonba adására 
irányuló  önkormányzati  kérelmekre  adott  érdemi  válasz  hiányában,  illetve  a  jogszabályok 
önkormányzatok számára kedvező módosítására irányuló egyéni kedvezményezések eredménytelensége 
miatt szükséges a törvény módosítása. A kiküldött határozati javaslat elfogadását kérte.

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

62/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c.) pontja szerint felterjesztési 
jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény  módosítását  a  regionális  vízmű-szolgáltatói  részvények  és  a  regionális  vízi  közművek 
térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében.

2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
Miniszterelnökhöz  címzett  –  a  határozat  mellékletét  képező  –  levél  aláírására,  valamint  a  regionális 
vízmű-szolgáltatói részvényeket igénylő települési önkormányzatok tájékoztatására.

Felelős: Tóth Csaba polgármester
Határidő: a felterjesztés megküldésére: 2009. június 15.

10.) Vegyes ügyek

10.1.  Belső  piaci  szolgáltatásról  szóló  Európai  Uniós  irányelv  jogharmonizációjának 
ütemezése
Előterjesztő: Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
(Írásos előterjesztés)

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
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Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

63/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzat rendeleteinek a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvből fakadó egyes önkormányzati feladatokat a 
következő ütemtervnek megfelelően hajtja végre:

- önkormányzati  rendeletek  általános  felülvizsgálata  –  azoknak  a 
rendeleteknek a hatályon kívül helyezése, amelyeknek hatályban tartása nem 
indokolt

Határidő: 2009. augusztus 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

- a  belső  piaci  szolgáltatásról  szóló  irányelve  előírásaival  érintett 
önkormányzati  rendeletek  módosítása  az  irányelvben  foglalt 
követelményeknek megfelelően

-
Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző

10.2. Vízelvezető árok kiépítése Szentháromság szobornál

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  Lesenceistvándról  Uzsa  felé  tartó  út  vízelvezetése  a 
Szentháromság  szobornál  nem  megfelelő.  A  hegyről  lezúduló  víz  a  település  fő  utcájára  ér  le, 
törmelékekkel  együtt.  Vízelvezető  árok  kialakítására  van  szükség  ahhoz,  hogy  ez  a  probléma 
megoldódjon. A Szentháromság szobor mögött lévő területen kellene kialakítani az elvezetőt, azonban az 
nem  önkormányzati  tulajdonú.  A  tulajdonossal,  Kiss  Józseffel  erről  korábban  már  egyeztetett.  Az 
önkormányzat tulajdonában van a 039/1 hrsz-ú, gyep megnevezésű, 1387 m2 területű külterületi ingatlan. 
Kiss József, cserébe a 0208/2 hrsz-ú, hasonló méretű ingatlanért, igényt tart a 039/1 hrsz-ú ingatlanra. Az 
ingatlanok  megosztása  külterület  lévén  nem  lehetséges,  ezért  osztatlan  közösbe  kerülne.  Ezáltal  a 
Szentháromság  szobor  az  önkormányzat  tulajdonába  kerül.  Amennyiben  a  későbbiekben  műemlék 
felújításban  gondolkodna  a  képviselő-testület,  abban  az  esetben  sokat  számít,  ha  a  szobor  az 
önkormányzat tulajdonában van. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Megkérdezte, hogy a csapadékvíz elvezetést pontosan milyen formában 
gondolta megvalósítani. 

Tóth Csaba polgármester: A vízelvezető árok ki lesz betonozva, az útról érkező víz abba fog érkezni, 
majd tovább folyni a Lesence-patakig. A csapási úton a víz nem az út alatt fog átfolyni, az úton alakítják 
majd ki az elvezetőt. Iszapcsapda kiépítése is szükségessé válik, hiszen a hegyi utakról érkező csapadék 
hordaléka az árokban lerakódik. A hordalékot az iszapcsapdából ki lehet majd szedni, így a vízfolyást 
nem gátolja.

Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

64/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat
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Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 039/1. 
hrsz-ú gyep megnevezésű 1387 m2 területi külterületi ingatlant elcseréli a Kiss József Lesenceistvánd, 
Dózsa u. 49. szám alatti lakos tulajdonában lévő 0208/2. hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlanban fennálló 
tulajdon részéért, melynek mértéke 1 ha 3769 m2.

Az elcserélt ingatlanok értékét a képviselő-testület azonosnak fogadja el, értékkülönbözetet nem állapít 
meg.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ingatlan csere-szerződést a képviselő-testület nevében 
kösse meg.

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

10.3. Hegyalja utca és József Attila utca kijelölése lakó pihenő övezetté

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Lesenceistvándon a József Attila utca és a Hegyalja utca a 
legkevésbé forgalmas utak, melyeket a lakó pihenő övezetté lehetne nyilvánítani. A cél, hogy az utakat 
tehermentesítsék,  valamint  az  ott  élők  nyugalmát  fokozottan  védjék.  A  közlekedés  a  lakó-pihenő 
övezetben rendkívül korlátozott, a sebességhatár 20 Km/óra. 

Zámbó Mária képviselő: Javasolta a lakó-pihenő övezet kijelölését a két utcában.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Véleménye szerint a 20 km/óra haladási sebesség rendkívül alacsony, 
a büntetések számát vonná maga után. A 20 km/óra sebesség átlagos kerékpáros sebességnek felel meg. 
Megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy lakó-pihenő övezetet jelöljön ki a testület.

Tóth  Csaba  polgármester: A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  a  lakó-pihenő  övezet  kialakítása 
lehetőség, nem kötelező. Véleménye  szerint az út teher mentesítése és a lakók nyugalmának fokozott 
védelme elegendő indok az övezet kialakítása mellett.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Véleménye szerint, mindkét utcában lehetne minimum 40 km/órás 
sebességgel haladni. Újabb büntetési lehetőség lenne, mely a lakosság részére nem szerencsés.

Tóth Csaba polgármester: Javasolta, hogy a következő Lesence folyóiratban a lakosságot kérdezze meg 
a képviselő-testület, mi a vélemény a lakó-pihenő övezet kialakításáról. 
 

10.4. TEÚT pályázat benyújtása

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  lehetőség  van  TEÚT  pályázat  benyújtására,  melynek 
keretében a Hegyalja utcában az utat megfelelő színvonalúvá lehetne tenni.  Megkérdezte a képviselő-
testületi  tagokat,  hogy javasolják-e a pályázat benyújtását,  az önerő biztosításával egyet  értenek-e. Az 
önerő  biztosítása  tartalék  terhére  történne.  A  pályázat  benyújtása  nem  jár  kötelezettséggel,  nyertes 
pályázat esetében is visszamondható a projekt. 

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  Elmondta,  hogy tudomására  jutott,  hogy a  temetőnél  elhelyezett 
aszfaltot a településen több helyre elhordták, mondván a polgármester úr azt engedélyezte. Megkérdezte, 
hogy a Hegyalja utca burkolásából maradt aszfaltot engedélyezte-e elhordani.

Tóth  Csaba  polgármester:  A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  az  aszfaltot  a  Hegyalja  utcán 
keletkezett  esetleges  hibák  kiküszöbölésére  tartogatja  az  önkormányzat.  Nem  engedélyezte  annak 
elszállítását.  Két ember  kérdezte meg,  hogy szállíthat-e belőle,  nekik engedélyezte,  hiszen hegyi  utak 
állapotának javítására fordították.
Megkérdezte a képviselőket, van- e kérdésük, hozzászólásuk az elhangzottakhoz.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi  
határozatot hozta:

65/2009. (V. 21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselőtestülete  ülésén  úgy  határozott,  hogy  a  Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEÚT(jogcím) támogatására pályázatot nyújt 
be.

A pályázat célja: Hegyalja utca útburkolatának felújítása

A fejlesztés megvalósulási helye: Lesenceistvánd, 206/27 hrsz. 275 hrsz.

A tervezett felújítás nettó költsége: 11.875.317,- Ft
A tervezett felújítást terhelő ÁFA: 2.375.063,- Ft
A felújítás bruttó költsége: 14.250.381,- Ft

A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban
Megnevezés 2009. év

Saját forrás 5.985.160,-
Hitel
Támogatásból igényelt összeg 8.265.221,-
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás 
Összesen 14.250.381,-

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 
1/2009. (II.07.) Rendeletében felhalmozási célú tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2008. június 02.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

10.5. Tankönyvtámogatás

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolában 
tanuló  diákok  tankönyvét  az  önkormányzatok  kifizetik.  Vannak  a  településen  olyan  tanulók,  akik 
ingyenes tankönyvre jogosultak, illetve, akiknek a tankönyvekért fizetni kell. Javasolta, hogy nekik az 
önkormányzat nyújtson támogatást.

Varjúné Fodor  Edit  képviselő: A javaslattal  egyet  értett.  Véleménye  szerint  a  gyermekeket  nevelő 
szülőkön így is nagy felelősség van, a tankönyvtámogatással a családokon segítene az önkormányzat. 
Javasolta a tankönyvek kifizetését. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy a tankönyvtámogatás támogatására az önkormányzat 
jó  célra  költ.  Amennyiben  beiskolázási  támogatást  kap  a  szülő,  azt  költheti  másra  is.  Így viszont  a 
tankönyvellátás minden gyermek részére biztosítva lesz, a családok terheit csökkentve. 

Tóth  Csaba  polgármester: Megkérdezte  a  képviselő-testület  tagjait,  kívánják-e  kiegészíteni  az 
elhangzottakat.

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az 
alábbi határozatot hozta:

66/2009. (V.21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyermekvédelmi  ellátásokról  szóló  15/2004.  (IX.  20.)  rendelet  (A  továbbiakban  Rendelet)  6.  §.  (1) 
bekezdése  alapján  a  lesenceistvándi  községben  állandó  lakóhellyel  rendelkező,  általános  iskolás 
gyermekek részére beiskolázási támogatást nyújt.
A  Rendelet  8.  §.(2)  bekezdés  e./  pontja  alapján  a  támogatást  természetben  nyújtott  gyermekvédelmi 
ellátásként, a tankönyvek költségének megtérítésével biztosítja.
A tankönyvek árát közvetlenül az oktatási intézménynek utalja át.

10.6. Pályázat benyújtása inkurrens anyagok ingyenes átruházására

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a HM inkurrens  anyagainak  és  eszközeinek kezelésével 
megbízott miniszteri biztosa pályázatot írt ki a Magyar Honvédség készletéből feleslegesnek nyilvánított, 
használt,  de részben vagy egészben használható, illetve felújítható – inkurrens – honvédségi kezelésű 
állami  vagyont  képező  anyagok  ingyenes  átruházásával  kapcsolatban.  Nagy  Károlyné  kultúrotthon 
vezetővel  egyeztetve  a  következő  eszközök  beszerzésére  pályázna  az  önkormányzat:  asztalterítő, 
fejpárnák,  huzatok,  lepedők,  székek,  szekrények,  szőnyegek,  ping-pong  asztal,  vegyes  tüzelésű 
mozgókonyha.  A pályázat  benyújtását  javasolta,  hiszen a  kultúrházban a  vendégszobák nem kerültek 
berendezésre anyagi forrás hiányában.

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat.

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

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

67/2009. (V.21.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  Honvédelmi 
Minisztérium által meghirdetett a „Magyar Honvédség készletéből feleslegesnek nyilvánított, használt, de 
részben vagy egészben használható, illetve felújítható – inkurrens – honvédségi kezelésű állami vagyont 
képező anyagok ingyenes átruházásával kapcsolatban”.
A megpályázott eszközök, berendezési tárgyak: 

Megnevezés Db
asztalterítő 30

Fejpárna, huzat, lepedő 20
Szék 20

Szekrény 4
szőnyeg 4

Ping-pong asztal 2
Vegyes tüzelésű mozgókonyha 1

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: folyamatos
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Felelős: Tóth Csaba polgármester

Több tárgy hiányában a polgármester Képviselő-testület ülését 19 óra 20 perckor bezárta.

K. m. f.

Tóth Csaba Nagyné Simon Margit 
polgármester megbízott körjegyző
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