
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 641-6/2009.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és Uzsa  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete 2009. szeptember 15-én (kedd) 18.30 órai kezdettel 
megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház tárgyaló terme

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

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester,
Gábor Oszkár, Hogyorné Szi-Márton Ildikó, Szi Benedek Józsefné és Perger István képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  11.§.  (9)  bekezdése, 
valamint Uzsa Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§. (9) bekezdése alapján 
szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselő-
testülete részéről a megválasztott 8 képviselőből 6 képviselő jelen van, Uzsa Képviselő-testülete részéről 
a megválasztott 6 képviselőből 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testületek 
együttes ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag -, Uzsa Képviselő-
testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  alakszerű  határozathozatal  nélkül  –  
egyhangúlag –  az alábbiak szerint állapít meg:

NA P I R E N D :

1.)  Tájékoztató  Lesenceistvánd  és  Uzsa  közös  fenntartású  intézményeinek  2009.  I.  félévi 
gazdálkodásáról (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)  Tájékoztató  Lesenceistvánd  és  Uzsa  közös  fenntartású  intézményeinek  2009.  I.  félévi 
gazdálkodásáról (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a teljesítések a bevételek 
vonatkozásában a védőnői szakfeladat kivételével 50%-os. A kiadásokat tekintve a háziorvosi szolgálat 
51,06%-ban teljesült az I. félévi gazdálkodás során. Egyéb szakfeladatot tekintve nem éri el az 50%-os 
teljesítést. A napirendi pontot vitára bocsátotta.



Kovács Károly polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a bevételi és kiadási 
arányok  megfelelőek,  az  előterjesztést  elfogadásra  javasolta.  Elmondta  továbbá,  hogy  a  háziorvosi 
szolgálat előirányzat  kimutatásában olvasható, hogy gázenergiára 320,-  E Ft  lett  tervezve, melynek I. 
féléves  teljesítése  314,-  E  Ft.  Véleménye  szerint  egy  ekkora  épületet  nem  ennyibe  kerül  fűteni, 
pazarlásnak, felelőtlenségnek tartja a teljesítési összeget. Az idei évben 3-4 hónapig kellett fűteni, nem 
lehet ilyen magas a fűtés költsége.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a melegvíz előállítása is a gázkazánon keresztül történik.

Kovács Károly polgármester: A háziorvosi épületben kevés melegvíz fogy, nem lehet úgy számolni, 
mint egy normál háztartást. 

Tóth Csaba polgármester: Úgy gondolja, hogy a fűtés hétvégén is teljes üzemmódban van, nem veszik 
alapjáratra.

Kovács Károly polgármester:  Javasolta,  hogy erre  a  jövőben jobban figyeljenek oda,  mert  jelentős 
költségeket emészt fel, pedig takarékosabban is lehetne bánni a gázfűtéssel.

Tóth Csaba polgármester: Ígéretet tett, hogy a fűtő programot megnézeti. 

Nagy Károly alpolgármester: Megkérdezte, hogy az orvosi rendelőben milyen kazán van.

Tóth Csaba polgármester: Kombi kazán van.

Nagy  Károly  alpolgármester: Elmondta,  hogy  a  szomszédjában  is  kombi  kazán  van,  hasonló 
problémákkal. Nagyon jelentős az ő esetükben is a gázszámla, jelenleg szakember vizsgálja a műszaki 
paramétereket. 

Tóth Csaba polgármester: Ígéretet tett, hogy a gázkazánt szakemberrel megnézeti.

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:

88/2009. (IX.15.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös 
működtetésű  intézményeinek  2009.  I.  félévi  gazdálkodásáról  tájékoztató  (óvoda,  háziorvos,  védőnő, 
temető, konyha)” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös 
működtetésű  intézményeinek  2009.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló  tájékoztatót  az  1/1-1/5  számú 
mellékletetek szerint elfogadja. 

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

85/2009. (IX.15.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete „Lesenceistvánd  és  Uzsa  Községek  közös 
működtetésű  intézményeinek  2009.  I.  félévi  gazdálkodásáról  tájékoztató  (óvoda,  háziorvos,  védőnő, 
temető, konyha)” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű 
intézményeinek 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 1/1-1/5 számú mellékletetek szerint 
elfogadja. 

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 18 óra 40 perckor 
bezárta.

Tóth Csaba Kovács Károly
polgármester polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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