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21/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Tájékoztató  a  polgármester  2009.  évi 
tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Polgármester  2009.  évi  tevékenységéről 
szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba sk. Dr. Takács Nóra sk.
polgármester körjegyző 
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LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezen előterjesztés keretében szeretném összefoglalni dióhéjban a 2009-es év eredményeit, melyet két részre 
kívánok bontani. Az egyik az intézmények fenntartásával kapcsolatos a másik a falu fejlesztésével. 

A parlament által elfogadott 2009. évi költségvetési törvény önkormányzati támogatása a mi falunkra nézve 
sem volt kedvezőnek mondható, az intézményeink működéséhez szükséges pénzügyi források megszerzése 
érdekében is pályázatot kellett beadnunk. Amennyiben ezen pályázaton nem nyertünk volna plusz forrást, 
akkor az intézményeink működtetése, fenntartása érdekében hitelt kellett volna felvenni, vagy le kellett volna 
állítani a fejlesztéseket, beruházásokat, vagy emelni kellett volna a lakosság terhelését. Nagyon jó, hogy ez 
utóbbi intézkedéseket nem kellett megtenni, hiszen a hiányzó összeget -a Belügyminisztériumhoz benyújtott 
pályázatunkon 7.088.000,- forintot- elnyertük. Mivel a működéshez meg volt a pénzügyi  forrásunk, ezért 
vállalkozhattunk a  maradék  pénzünkkel  fejlesztésekre.  A beruházásaink nagyobb  hányadát,  kb.  75 %-át 
szintén  pályázati  forrásokból  szereztük  meg,  ezeknek  köszönhető  a  következő  felsorolásba  elvégzett 
fejlesztés, illetve beruházás:

-  Az  Önkormányzat  pályázatot  nyújtott  be  a  temető  ravatalozójának  felújítására,  melyen  5.930.617,-  Ft 
összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el.

-  Az  Önkormányzati  Minisztérium  által  kiírt  közoktatási  intézmények  fejlesztésére  is  pályázott  az 
Önkormányzat.  A  pályázat  keretében  7.000.000,-  Ft  támogatást  kapott,  melyet  az  óvoda  bővítésére, 
akadálymentesítésére fordított.

-  A  Veszprém  Megyei  Önkormányzat  1.926.534,-  Ft-os  támogatást  ítélt  meg  a  polgármesteri  épület 
tetőhéjazat cseréjére, melyből a III. félidő presszó és a virágbolt tetőszerkezete lett felújítva.

-  A  Közép-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanács  által  kiírt  felhívásra  pályázott  az  Önkormányzat.  A 
pályázatot kommunális erőgép beszerzésére adta be, melyen 9.268.935,- Ft összegű támogatásban részesült. 
A beszerzés közbeszerzési eljárás köteles. Jelenleg a közbeszerzés lebonyolítása folyik.

- ÖNHIKI-n az önkormányzat 7.088.000,- Ft támogatásban részesült.

- Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 380.000,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, melyet 
színházi előadás lebonyolítására fordít. 3 db előadás kerül megrendezésre az összegből: Cintányéros cudar 
világ, Lúdas Matyi, Ádám és Éva naplója. A pályázatot Nagy Károlyné írta a Szüreti rendezvény előtt.

- A teleházban szintén pályázati forrásból ismeretterjesztő előadások kerültek megszervezésre. Az elnyert 
1.000.000,- Ft-os,  vissza nem térítendő támogatásból  az előadásokon túl monitorok, memóriák,  valamint 
festékpatronok kerültek beszerzésre.

- Az  önkormányzat  pályázott  hegyvidéki  utak  felújítására,  a  2010.  évi  falunapi  rendezvény 
támogatására. Ezen pályázatok jelenleg is elbírálás alatt állnak.

- Közösségi közlekedésre 7.020.000,- Ft-ot nyert  az Önkormányzat,  melyből  egy kilenc személyes 
kisbuszt kíván vásárolni.

2009. évben a Szüreti Felvonulás és Fesztivál központi rendezvénye településünkön volt, mely színvonalasra 
sikerült.  A  rendezvényen  a  helyi  lakosság  is  kivette  részét,  mindenki  segített  ahol  tudott.  Megint 
megmutatkozott a településen az összefogás, a jó együttműködés. 

2009. évben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége oktatási tanácsnokká választott. A Közép-
dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Döntés-előkészítő, Javaslattevő Testületének tagja vagyok.

Lesenceistvánd, 2010. február 02.
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