LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 166-10/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 15-én
(kedd) 18.45 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről

Ülés helye:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház tárgyaló terme

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester
Bogdán István, Varjúné Fodor Edit, Morvainé Szücs Ágota és Zámbó Mária képviselők
Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető:

Lakatos Adrienn

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 6 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 6 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Javasolta, hogy Orlovszky Péterné bejelentése 1119/10 hrsz-ú ingatlan
ügyében, valamint Mauer Tamásné és Gelencsér Józsefné tulajdonát képező Lesenceistvánd, Dózsa u. 9.
szám alatti lakóépület vizesedését okozó szennyvíz-csatorna rendszerrel kapcsolatos kártérítési igénye
című napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.
Az előterjesztett napirenddel kapcsolatban Lesenceistvánd Képviselő-testülete 6 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 Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása I.
félév (rendelettervezet)
2.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról
3.) Beszámoló Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi I. félévi gazdálkodásáról
4.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójában való részvétel
5.) Beiskolázási támogatás

Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
(rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Tóth Csaba polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetési rendelet
módosítására azért van szükség, mert az éves gazdálkodás során az Önkormányzatnak a központi
költségvetés terhére pótelőirányzatot állapítottak meg. Ezáltal az önkormányzat bevételi és kiadási
előirányzatának összege 234.613,- ezer Ft-ról 265936,- ezer 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. Megkérdezte Gutmajer Tiborné pénzügyi munkatársat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni
írásos előterjesztését.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Nem kívánt a szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést. A
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az
előterjesztéshez.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
10/2009. (IX.16.) Kt. rendelet
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.07.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Tóth Csaba polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítenivalója nem volt.
Megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, kíván-e hozzászólni a napirendi ponthoz.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az Önkormányzat 2006. évi saját bevételeinek alapjául
szolgáló díjakról szóló rendelet címének változtatására van szükség. A rendelet címéből javasolta, hogy a
2006. évi szöveg kerüljön ki. A gyermekvédelemről szóló rendelet módosítására azért van szükség, mert
a beiskolázási támogatásnál rögzíteni kellene, hogy a tanuló köteles a tankönyveiről számlát hozni a
támogatás igénybevételéhez. Ez a gyakorlatban a korábbi években is így történt, azonban a rendeletben ez
nem volt szabályozva. A rendeletek átnézése és egységes szerkezetbe foglalása után megállapította, hogy
néhány rendelet hatályon kívül helyezése szükséges. Főként módosításokról van szó, mert azok már az
alap rendeletekbe beépültek, így a hatályban tartásuk nem indokolt.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a körjegyző asszony szóbeli kiegészítését.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
11/2009. (IX.16.) Kt. rendelet
Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Beszámoló Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Tóth Csaba polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a bevételi teljesítés 53,6 %
volt, míg a kiadási teljesítés 40,86 %. A Kossuth Lajos utcai ároképítés anyagköltsége magas volt,
azonban az önkormányzatnak ebből majd bevétele is származik, hiszen a zártereszek a tulajdonosok felé
kiszámlázásra kerülnek. Pályázati forrásból a volt polgármesteri hivatal tetőhéjazat cseréje valósul meg,
illetve az óvoda bővítési munkálatok is folyamatban vannak.
Zámbó Mária képviselő: Megkérdezte, hogy az óvoda milyen formában kerül átalakításra.
Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az óvoda hátsó része lesz tovább
építve, ahol étterem és melegítő konyha kerül kialakításra. A pályázatban igényelt összegnél lényegesen
kevesebb támogatást ítéltek meg, így első körben az étterem kialakítására lesz csak fedezet.
Nagy Károly alpolgármester: Az új rész elkészülte után a régi épület el lesz bontva?
Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az új épületben a melegítő konyha
később lesz kialakítva, jelenleg nincs rá fedezet, így a jelenlegi konyha épülete marad mostani
állapotában. A kért támogatáshoz képest felét kapta meg az önkormányzat, így az óvoda bővítési
munkákat csökkentett műszaki tartalommal valósítják meg az eredeti tervekhez képest. Erre készült egy
új árajánlat is. Étteremként funkcionálni tud, hiszen a kivitelezővel az eredeti árajánlathoz képest a
munkákat úgy válogatták ki, hogy az étterem üzemelni tudjon. Véleménye szerint az idei évben is sok
beruházás történt a településen.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
89/2009. (IX.15.) sz. Li .határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Lesenceistvánd Települési Önkormányzat
2009. I. félévi költségvetés teljesítésének
bevételi főösszegét
153.311.- e Ft-ban
kiadási főösszegét
108.660.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek

ezer forintban
Megnevezés
Er. előir. Módosítot Teljesítés
t
Intézményfinanszírozás működési (hitel) 28.044
28.044
0
Önkormányzat kv-i támogatása
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány

58.946
114.902
32.721

85.773
119.398
32.721

58.350
62.240
32.721
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Összesen
Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok
Támogatás folyósitása Körjegyzőség
finansz.
Felhalm.célú
p.ü-i
befektet.
(részvények)
Működési célú p.eszköz átadás
Működési célú p.eszk. Nonprofit szevnek
Társadalom, szociál pol.,és egyéb
juttatás
Ellátottak pénzbeni juttatása (Bursa)
Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Felhalmozási célu hitel
(csatorna
érdek.hj.)
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:
Határidő:
Felelős:

234.613

265.936

153.311

ezer forintban
Er. előir. Módosított Teljesítés
12.052
24.024
16.811
49.996
53.154
25.142
680
15.358

1.080
16.165

1.419
7.618

40.978

40.245

19.992

550

550

275

13.262
660

19.439
660

6.046
180

4.718

8.827

5.135

110
4.655
41.797

110
4.809
41.814

50
983
19.216

9.924

9.916

4.300

4.167
4.000

5.490
4.000

1.493

31.706
234.613

35.653
265.936

108.660

2009. szeptember 15.
Tóth Csaba polgármester

4.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójában való részvétel
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzat eddig minden évben indult az
ösztöndíjpályázaton, hiszen fontosnak tartja a tanulni akaró fiatalok támogatását. Minden évben dönteni
kell a pályázathoz való csatlakozásról, valamint arról, hogy az önkormányzat mennyi összeget ítél meg
támogatásként. Javasolta a csatlakozást az ösztöndíjpályázathoz, illetve a korábbi évekhez képest 5.000,Ft megállapítását. Megkérdezte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonytól,mi a különbség az „A” és a „B”
határozati javaslat között.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a két határozat arról szól, hogy
csatlakozik-e az önkormányzat a 2010-es fordulóhoz, vagy sem. Dönteni kell azonban az ösztöndíj
mértékéről is, mely az előterjesztés végén, 2. pontban olvasható. A határozati javaslatban a tavalyi
feltételek szerepelnek.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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90/2009. (IX.15.) sz. Li .határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és a
következő határozatot hozta:
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához az Általános Szerződési
Feltételek elfogadásával.
2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a nyilatkozat
aláírására és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság részére, határidőre
történő megküldésére.
Határidő:
Felelős:

2009. szeptember 30.
Tóth Csaba polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
91/2009. (IX.15.) sz. Li .határozat

1. Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretén belül 2010. évi
fordulójában az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával:

a. „A” típusú pályázatot: melyre azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos)
felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
b. „B” típusú pályázatot: melyre azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
2. Az „A” és „B” típusú pályázat esetén ösztöndíjra jogosult a pályázó ha, vele egy háztartásban
élők egy főre jutó jövedelmének havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42.750 Ft-ot)
3. A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó , aki:
a. árva vagy félárva,
b. a családjában lévő eltartottak száma 3 vagy annál több,
c. gyermeket nevel ,
d. egyedül neveli gyermekét,
e. valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást
igénylő beteg vagy rokkant van,
f. eltartója, szülője munkanélküli vagy öregségi nyugdíjban részesül,
g. nem részesül kollégiumi ellátásban.
4. Az ösztöndíj mértéke: 5.000 Ft /fő/hó.
5. Az ösztöndíj időtartama:
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a. „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2009/2010. tanév
második, és a 2010/2011. tanév első féléve.)
b. „B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2010/2011.
tanév, a 2011/2012. tanév, és a 2012/2013. tanév)
6. Mindkét pályázat benyújtási határideje 2009. október 30.
7. A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. november 23.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tóth Csaba polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

5.) Beiskolázási támogatás
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a 2009-es évben a költségvetésben tervezett keretösszeg
600.000,- Ft, melyből 426.935,- Ft felhasználásra került, a helyi általános iskolában tanuló diákok
tankönyv költségének átvállalása miatt. Jelenleg a támogatásra felhasználható összeg 173.065,- Ft. Az
előzetes felmérések alapján kb. 60-65 fő lesz, aki beiskolázási támogatásban részesülhet.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a létszám még változhat, hiszen a diákok folyamatosan
érkeznek iskolalátogatási igazolással és tankönyv számlával.
Tóth Csaba polgármester: Javasolta, hogy a felhasználható összeget a képviselő-testület csoportosítsa át
az átmeneti segély alapba, mert az oda tervezett keret az idei évben kevés lesz. Látszik a gazdasági válság
a családoknál, hiszen egyre többen kérnek segélyt az önkormányzattól. Lesenceistvándon a többi
településhez képest az átmeneti segélyek szerény számban jelentkeznek. Kérte a képviselő-testületi tagok
véleményét a javaslattal kapcsolatban.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy a lesencetomaji és lesenceistvándi általános
iskolába járó diákok tankönyv formájában kaptak a tervezett keretösszegből. Vidékre járó általános
iskolások, középiskolások, gimnazisták, főiskolai vagy egyetemi hallgatók pedig nem kaptak támogatást.
Tóth Csaba polgármester: Nem kaptak támogatást.
Varjúné Fodor Edit: Amennyiben a képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyet ért, nem is kapnak
semmit.
Tóth Csaba polgármester: Ha a felhasználható összeg az átmeneti segély alapba átcsoportosításra kerül,
akkor a tanulók nem kapnak támogatást.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Nem ért egyet a javaslattal. Véleménye szerint, azt az összeget,
amelyet a tanulókra lehet fordítani, ne fordítsa a testület segélyekre. A segélyt nem azok kapják meg, akik
valóban rászorultak. A gyermekek viszont megérdemlik. A szülő taníttatja a gyermekét, főiskolára,
egyetemre küldi, középiskolába járatja. Amennyiben a gyerek jogosult rá, igenis kapja meg a beiskolázási
támogatást.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólást. A felhasználható összeget elosztva a tanulók
számával, 3.200,- Ft tankönyvtámogatást kap egy tanuló. Javasolta, hogy ezer forintra kerekítve,
mindenki kapja meg, aki a tankönyvszámlát, iskolalátogatási igazolást behozta.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Elmondta, hogy a főiskolai, egyetemi hallgató Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjat kap, amennyiben a pályázati kiírásnak megfelel.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A pályázati kiírásnak azonban nem minden hallgató felel meg.
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Morvainé Szücs Ágota képviselő: Az nem felel meg a pályázati kiírásnak, aki jó módban él. Az a
hallgató akkor nem kap ösztöndíjat. Véleménye szerint a jelenleg rendelkezésre álló létszámmal kellene
számolni, tehát 13 fő vidéki általános iskolás, valamint 45 fő középszintű oktatási intézményben tanuló.
Tóth Csaba polgármester: Javasolta, hogy a vidéki általános iskolában tanulók ne kapjanak beiskolázási
támogatást.
Nagy Károly alpolgármester: Egyet értett a javaslattal.
Zámbó Mária képviselő: Tavaly nem voltak kizárva.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A tavalyi évben mindenki egységesen 5.000,- Ft-ot kapott.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Elmondta, hogy a vidéki általános iskolások beiskolázási támogatásával
nem ért egyet. A 4 település tart fenn iskolát. Ezek a gyerekek sok normatívát visznek el az
önkormányzatoktól.
Tóth Csaba polgármester: Az idei évben Lesencetomajról, Lesencefaluból senki nem vitte el gyermekét
másik általános iskolába, azonban Lesenceistvándról 2 tanulót is elvittek, melyből az egyik helyi
pedagógus.
Zámbó Mária képviselő: Elmondta, hogy sokan vannak, akik Lesenceistvándra költöztek, azonban a
gyermeket nem íratták át a helyi általános iskolába, mert a régiben már beilleszkedett, vagy néhány év
múlva végez. Az ilyen és hasonló helyzeteket meg kellene érteni.
Tóth Csaba polgármester: Egyet ért Varjúné Fodor Edit képviselővel, miszerint van helyi általános
iskola, járjon ide a helyi gyermek.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Elmondta, hogy a helyi gyermekek tankönyveit az önkormányzat
kifizette, így ha ők is ide járnának, az ingyenes tankönyvre ők is jogosultak lennének. Véleménye szerint,
akinek nem speciális általános iskolára van szüksége, hozza a gyermekét a helyi iskolába.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Véleménye szerint nem egészséges, ha egy diák abban az iskolában
tanul, ahol valamelyik szülője tanít.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Megkérdezte, hogy egy óvónő miért járathatja oda gyermekét, ahol
dolgozik.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Az óvónő nem az iskolában tanít, de a pedagógus vigye el a
gyermekét.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Semelyik gyermek sem kapott maradandó sérülést azáltal, hogy a helyi
általános iskolát választotta.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Felnőttől nem, de gyermektől, társaitól igen.
Tóth Csaba polgármester: Ha a gyermek nem a helyi általános iskolába jár, nem kap támogatást.
Zámbó Mária képviselő: Nincs ezzel semmi gond, de a helyi általános iskolába járó gyermekeknek
miért kell ingyen adni a tankönyvet.
Tóth Csaba polgármester: Nem kellene, hogy ingyen adják. Fel is jegyzetelte magának, hogy az
önkormányzat költségvetési koncepciójának készítésekor a beiskolázási támogatást szüntessék meg,
hiszen aki rászorult, ő az államtól úgyis megkapja az ingyen tankönyvet.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérdezte, hogy eddig mekkora összeg lett felhasználva a
tankönyvek vásárlására.
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Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy 426.935,- Ft-ot használtak fel a helyi
általános iskolába járó tanulók tankönyveire.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Megkérdezte, hogy miért ér egy 14 éves, 8. osztályba járó tanuló 8.000,Ft támogatást, egy 15 éves, szintén tanköteles középiskolás pedig semmit sem kap?
Tóth Csaba polgármester: Véleménye szerint a beiskolázási támogatást rászorultsági alapon kellene
adni, nem pedig alanyi jogon. Lesencetomajon, Lesencefaluban és Uzsán is megkapták a tanulók az
ingyenes tankönyvet. Egyedül a lesenceistvándi gyermekeknek kellett az általános iskolába járók közül
tankönyvet fizetni. Javasolta, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor a beiskolázási támogatást
rászorultsági alapon tervezzék. De ezt nem csak Lesenceistvándnak, hanem a másik 3 településnek is így
kellene csinálnia, mert a tanulókkal szemben így volna igazságos, nem lenne vita.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: A rászorultsági alapon történő beiskolázási támogatás
megállapításánál is lesznek veszekedések, mert sok esetben a papír teljesen mást mutat, mint ami a
valóság. Javasolta, hogy az idei évben kerek összeget kapjanak a tanulók, egy kis pénzt hagyjon a
képviselő-testület, mert a létszám még nem végleges.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Elmondta, hogy az iskolalátogatási igazolások, tankönyvszámlák leadási
határideje lejárt. Az iskola kezdés miatt a kollégistáknak is belefért, mert az első hazautazás után kellett
csak leadni. Véleménye szerint nem szabadna ilyen szabadon engedni a leadást, igenis tartsa be mindenki
a határidőt.
Zámbó Mária képviselő: Elmondta, hogy a felsőoktatásban szeptember 17-ig nem adják ki az
iskolalátogatási igazolásokat.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem minden iskola adja ki első héten az igazolást.
Morvainé Szücs Ágota képviselő: elmondta, hogy a már beérkezett igazolások ismeretében kellene a
felhasználható összeget felosztani úgy, hogy a felsőoktatási intézménybe járó hallgatók ne kapjanak
beiskolázási támogatást, hiszen ők a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton indulhatnak. Minden
középszintű oktatási intézménybe járó tanuló kapja meg a támogatást.
Tóth Csaba polgármester: Nyilván egyet lehet azzal is érteni, amit Zámbó Mária képviselő mondott,
hogy hiába költöztek Lesenceistvándra, a gyermeket nem biztos, hogy átíratja a helyi iskolába. Ezek mind
érzelmi dolgok.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Felhívta a polgármester úr figyelmét, hogy a felmerülő javaslatokat meg
kellene szavaztatni, majd azzal foglalkozni érdemben, amelyiket a képviselő-testület megszavazott.
Tóth Csaba polgármester: Kiszámolta, hogy a felhasználható összeget a vidéki általános iskolába járó
és középszintű oktatási intézménybe járó tanulók között milyen módon lehetne felosztani. 3.000,- Ft/fő
beiskolázási támogatás jut minden gyermekre. A felsőoktatási intézménybe járók pedig Bursa Hungarica
ösztöndíjra pályázhatnak.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő adatok szeptember 07-i
állapotnak megfelelőek. Amennyiben további kérelem érkezett, úgy a felhasználható összeget 3.000,Ft/fővel átlépi a képviselő-testület. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására lesz szükség.
Bogdán István képviselő: Az idei évben várható még a költségvetési rendelet módosítása, így akkor a
beiskolázási támogatás miatti esetleges túllépés miatt is lehet majd módosítani a költségvetést. Javasolta,
hogy a 3.000,- Ft/fős összeget ne csökkentse a képviselő-testület.
Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az
előterjesztéshez.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással – alakszerű határozathozatal nélkül – egyetértett azzal, hogy a felsőoktatási intézmény
hallgatóit nem részesíti beiskolázási támogatásban.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
92/2009. (IX.15.) sz. Li .határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „2009. évi beiskolázási támogatás” című
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja azon nappali tagozatos oktatási
intézményben tanulókat, akik az oktatási intézményben nem vették igénybe a normatív
tankönyvtámogatást, az alábbi összeggel:
Vidéki általános iskolás tanuló:
Középszintű oktatási intézményben tanuló:
Határidő:
Felelős:

3.000,- Ft
3.000,- Ft

2009. szeptember 30.
Tóth Csaba polgármester
Dr. Takács Nóra körjegyző

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 19 óra 10
perckor bezárta.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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