LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 433-7/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 29-én
(csütörtök) 16.30 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, Dr. Benedek Ádám, Varjúné Fodor Edit, Morvainé Szücs Ágota
és Zámbó Mária képviselők
Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra
Gutmajer Tiborné

körjegyző
pénzügyi főmunkatárs

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 7 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.
Elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatást igénybevevők száma évről évre emelkedik, melynek oka,
hogy a falusias lakókörnyezetben a polgárok egyre nehezebben élnek. Az önkormányzat 500,- Ft/hó
támogatást nyújt egy éven át, melyet az állam normatív támogatással egészít ki. Ezáltal a családok
átlagosan havi 6.000,- Ft lakásfenntartási támogatáshoz jutnak.
(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 7 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Lesenceistvánd Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű
határozathozatal nélkül – egyhangúlag – az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:
NA P I R E N D :
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadása
(rendelettervezet)
2.) Hegyalja utca folytatásával kapcsolatos vízvezeték és szennyvíz csatorna hálózat tervezői
árajánlatok
Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
(rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

zárszámadása

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a zárszámadás áttekinthető. Az Önkormányzat
konszolidáltan tartotta magát a bevételi és kiadási előirányzathoz. A fizetési kötelezettségeket az év
folyamán maradéktalanul és határidőben teljesítette, sorban állása nem keletkezett. Fizetésképtelenség
egyetlen alkalommal sem következett be. Az önkormányzat vagyona a 2009. évben is gyarapodott,
részletesen tartalmazza az írásos előterjesztés is. Megtakarítások jelenleg is meg vannak. Az egyházi
iskola épületért kapott összeg bankbetét formájában meg van. A benyújtott pályázatokon elnyert
támogatások felhasználása a településen jól látható. Összességében elmondható, hogy megfontolt,
kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás jellemezte a 2009-es költségvetési évet. A zárszámadást
elfogadásra javasolta. A napirendi pontot vitára bocsátotta.
Zámbó Mária képviselő: Elmondta, hogy a 2009-es költségvetési év nehéz volt, de jól teljesült.
Tóth Csaba polgármester: A 2009-es év nehéz év volt a költségvetést tekintve, de a 2010-es év még
nehezebb lesz. Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy a tavalyi évben elnyert ÖNHIKI
támogatásból 2.900.000,- Ft-ot az Önkormányzatnak vissza kell fizetnie, mert nem volt indokolt a
támogatás összege.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
7/2010. (IV.30.) Kt. rendelet

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet)
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.) Hegyalja utca folytatásával kapcsolatos vízvezeték és szennyvíz csatorna hálózat tervezői
árajánlatok
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, amennyiben a Hegyalja utca folytatásában vízvezetéket és vele
együtt szennyvizet is terveztet az Önkormányzat, célszerű ezzel egyidejűleg a Zrínyi utca
meghosszabbítására is ugyanezt a tervezőt megbízni, így lehetséges, hogy kevesebbe fog kerülni. Éri
Balázs okleveles építészmérnöktől, valamint Kozma Lajos építészmérnöktől kapott árajánlatok alapján
Éri Balázs ajánlata kedvezőbb, 420.000,- Ft + ÁFA összeg. Javasolta Éri Balázs mérnök urat megbízni a
tervek elkészítésével.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, javasolta a képviselőtestületnek a határozati javaslatok elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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55/2010. (IV.29.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat
1.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete Éri Balázs okleveles építőmérnök által
készített árajánlatot – 420.000,- Ft – a Hegyalja utcai ivóvíz gerincvezeték és a gravitációs
szennyvízcsatorna bővítésének megtervezése, a Zrínyi Miklós utcai ivóvíz gerincvezeték bővítésének
megtervezése, és vízjogi engedélyezési terv készítése ügyében elfogadja.
2.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
tervezéshez szükséges szerződést kösse meg és a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 50
perckor bezárta.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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