
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 433-9/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2010.  május  28-án 
(pénteken) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Polgármesteri Hivatal

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester

Nagy Károly alpolgármester
Bogdán István, Varjúné Fodor Edit és Morvainé Szücs Ágota képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Papp Éva főtanácsos

Jegyzőkönyvvezető: Boros Anikó 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 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére.  A  napirendi  pontokat  az  Óvoda  helyi  nevelési  programjával,  az 
önkormányzati  intézmények  helyiségeire  irányadó  bérleti  díjakkal,  a  közös  feladatok  támogatásával 
kívánta kiegészíteni.

Morvainé  Szücs  Ágota képviselő:  A napirendi  pontokat  az  árvíz  károsultak  megsegítésével  kívánta 
kiegészíteni.

Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  5  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.) Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása
2.)  Átfogó  értékelés  a  települési  önkormányzat  2009.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
tevékenységének ellátásáról
3.)  Tapolcai  Városi  Ügyészség  vizsgálata a lakásfenntartási  támogatás  megállapítására irányuló 
eljárások törvényessége tárgyában 2009.01.01-2009.12.31. közötti időszakban
4.) Beiskolázási támogatás
5.) Okmányiroda létesítéséhez hozzájárulás
6.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési Programja
7.) Önkormányzati intézmények helyiségeire irányadó bérleti díjak
8.) Közös feladatok támogatása
9.) Árvízkárosultak megsegítése

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



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a képviselő-testület 36/2010. (II.29.) számú határozatával az 
ÖNHIKI  pályázat  benyújtásáról  döntött.  A pályázat  elkészítése  során,  az  előzetes  számítások  szerint 
Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  nem jogosult  a  pályázat  benyújtására.  Az  Önkormányzat  a 
forráshiány csökkentésére ennél többet nem tud bevonni. Kérte a képviselő-testületi tagokat a tájékoztatás 
tudomásul vételére.

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

58/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b.) pontjában, a 87. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján  a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX.  törvény 6.  számú 
mellékletének  3.  pontjában  szabályozott  módon  dönt  működésképtelen  helyi  önkormányzatok  egyéb 
támogatásának igényléséről. 

A képviselő-testület kérelmet nyújt be működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. 
Kérelmében a 2010. évi éven belüli lejáratú működési célú likvid hitel előirányzatának megfelelő összegű 
17.195.000 Ft támogatást igényel.
A képviselő-testület a kérelemhez az alábbi nyilatkozatot teszi:
- Az  önkormányzat  2010.  évben  önhibáján  kívül  hátrányos  helyzetbe  került  önkormányzatok 
támogatására igényt sem az I. sem a II. fordulóban nem nyújtott be, támogatást nem kapott.

Az  önkormányzat  a  köztisztviselői  illetményalapot  a  költségvetési  törvényben  meghatározott 
mértékben összege 38.650,- Ft-ban állapította meg.
- Az önkormányzat sem tartósan, sem átmenetileg lekötött bankbetéttel nem rendelkezik

- Az  önkormányzat  100.000,-  Ft  összegű  részesedéssel  rendelkezik  a 
Balatongáz Kft-ben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli 
Regionális Igazgatóságához az igénylést nyújtsa be.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

2.)    Átfogó  értékelés  a  települési  önkormányzat  2009.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi   
tevékenységének ellátásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  Önkormányzatoknak  minden  év  május  31-ig  külön 
jogszabályban  meghatározott  tartalommal  átfogó  értékelést  kell  készíteniük  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról.  Felkérte  Papp  Éva  főtanácsost,  az  előterjesztés  készítőjét, 
egészítse ki szóban az előterjesztést.

Papp  Éva  főtanácsos:  Az  előterjesztést  annyiban  kívánta  kiegészíteni,  hogy  a  gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak száma 2009. év óta szinte a duplájára emelkedett. Egyre több kérelem érkezik 
az Önkormányzathoz. Az előterjesztés külön taglalja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a Bursa 
Hungarica ösztöndíjat, az Arany János Tehetségkutató pályázatot, a gyermek étkeztetést. Az előterjesztés 
második  része  taglalja  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  lesenceistvándi 
tevékenységét. Lesenceistvándon az elmúlt évben védelembe vétel nem történt, azonban eljárás folyt több 
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esetben  is,  hiszen  egyre  gyakoribbak  a  problémás  gyerekek.  Az  előterjesztés  a  szolgálat  szervezeti 
felépítését is bemutatja.

Tóth Csaba polgármester: A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója beépült az előterjesztésbe. 

Papp  Éva  főtanácsos: A  kormányrendelet  miatt  szükséges  beépíteni.  A  képviselő-testületi  tagok 
kérdéseire szívesen válaszol.

Tóth Csaba polgármester: SWOT analízist kellett volna készíteni.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  beszámoló  Lesenceistvándra  és  Uzsára 
vonatkozik-e.

Papp Éva főtanácsos: Az átfogó értékelés kizárólag Lesenceistvánd Önkormányzatára vonatkozik, az 
uzsai külön készült.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  Megkérdezte,  hogy 2009.  és  2010.  évre  vonatkozik  e  az  átfogó 
értékelés.

Papp Éva főtanácsos: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy az átfogó értékelés 2009. évre vonatkozik.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: A táblázatokat nem érti.

Papp Éva főtanácsos: A táblázatok az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. 
évi beszámolójából kerültek az átfogó értékelésbe. A táblázat megnevezése ugyanaz, azonban a számok 
eltérőek. Ez ügyben kereste a Szolgálat vezetőjét,  de még nem sikerült  egyeztetni  vele.  A képviselő-
testületek a beszámolót már elfogadták.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: A beszámoló elfogadásakor a különbség nem tűnt fel neki.

Tóth Csaba polgármester: Az alacsonyabb szám Lesenceistvándra vonatkozik, míg a másik oszlopban a 
magas szám az intézmény ellátási területére, azaz a nyolc településre.

Varjúné Fodor Edit képviselő: A beszámolóban együtt szerepelt, azért nem tűnt fel.

Papp Éva főtanácsos:  Az átfogó értékelés  a  négy településen egyforma  formában készült,  a  tavalyi 
tematika  alapján.  A  Gyámhivatal  vezetője  megjegyezte,  hogy  az  átfogó  értékelés  olyan  részletes, 
összeszedett, hogy bármelyik város megirigyelhetné.

Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  Papp  Éva  főtanácsost,  lát-e  veszélyt  a  gyermekkorúak 
védelmére vonatkozóan.

Papp Éva főtanácsos: Meilingerné Fügedi Natália látja el a Szolgálat vezetői teendőit, amely mellett a 
nyolc  településen a gyermekvédelmi  feladatokra  nem jut  ideje.  Több esetben a Szolgálat  vezetőjével 
együtt mentek a családokhoz, segít neki amiben tud.

Nagy  Károly  alpolgármester: Az  előterjesztésből  látszik,  hogy  a  gyermeklétszám  folyamatosan 
csökken. Az általános iskolai tanulók száma 2009. évben 18 fővel kevesebb, mint 2008-ban. Az általános 
iskolai  tanulók  létszáma  157  fő,  a  négy  településen.  Korábban  Lesenceistvándon  és  Uzsán  ennél 
magasabb volt a létszám.

Papp Éva főtanácsos: A gyermeklétszám csökkenése ellenére a problémás gyermekek száma egyre nő.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a képviselő-testületi tagok hozzászólásait, Papp Éva főtanácsos 
szóbeli kiegészítését. A határozati javaslatot az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

További kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadását kérte.
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Átfogó  értékelés  a  települési 
önkormányzat  2009.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  tevékenységének  ellátásáról”  című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  2009.  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: 2010. május 31.
Felelős:Tóth Csaba polgármester

Dr. Takács Nóra körjegyző

3.)  Tapolcai  Városi  Ügyészség  vizsgálata a lakásfenntartási  támogatás  megállapítására irányuló 
eljárások törvényessége tárgyában 2009.01.01-2009.12.31. közötti időszakban
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a  Tapolcai Városi Ügyészség a lakásfenntartási támogatás 
megállapítására irányuló eljárások törvényessége tárgyában 2009.01.01-2009.12.31. közötti időszakban 
vizsgálatot folytatott. Megkérte Papp Éva főtanácsost, néhány mondatban foglalja össze, mire vonatkozott 
pontosan a vizsgálat.

Papp  Éva  főtanácsos:  Elmondta,  hogy  2009.  évben  Lesenceistvánd  településen  40  esetben  került 
lakásfenntartási támogatást megállapításra. Ezen ügyiratokat az Ügyészség bekérte, ellenőrizte. Óvással 
nem élt, azonban néhány észrevételt tett. A kérelem nyomtatvány hiányosságára tett észrevételt. Jelezte 
továbbá, hogy a határozat kiegészítésére van szükség. A jövőben a határozat fellebbezésre tekintet nélküli 
végrehajthatóságát  külön ki  kell  mondani  a határozat  rendelkező részében,  a határozat  indokolásában 
pedig röviden indokolni is kell.  2009. január 1-től a lakásfenntartási támogatás mértéke változott.  Az 
Önkormányzat az összeget folyósította, nem hozott új határozatot. Az Ügyészség pedig kifogásolta, hogy 
a támogatás összegének változásáról az ügyfél értesítése nem történt meg. A hivatkozott jogszabály ezt 
nem mondja ki, azonban a jövőben ilyen esetben így jár el. Az ügyfél érdeke nem sérült.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítéseket.

Papp  Éva  főtanácsos:  Az  Ügyészség  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzőségén  hozott 
határozatokról elmondta, hogy azok kívül állók részére is áttekinthetők, formailag és tartalmilag egyaránt 
a jogszabálynak megfelelőek. A hibák az időhiány miatt fordulnak elő, hiszen a munkaügy mellett kevés 
idő jut a szociális ügyekre.

Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  a  szóbeli  kiegészítéseket.  Kérte  az  ügyészségi  vizsgálat 
tudomásul vételét.

További kérdés, hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadását kérte.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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60/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tapolcai Városi Ügyészség vizsgálata a 
lakásfenntartási  támogatás  megállapítására  irányuló  eljárások  törvényessége  tárgyában  2009.01.01-
2009.12.31. közötti időszakban” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete az ügyészségi felszólalásban foglaltakat 
tudomásul veszi, és kéri a polgármestert, hogy az alábbi intézkedéseket tegye meg.

a) Az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban: a jövőben a támogatás összegének változása esetén 
az ügyfelek értesítése történjen meg.

b) Az 2.  pontban  foglaltakkal  kapcsolatban:  a  jövőben a  kérelmezőket  minden  olyan  adatra 
nyilatkoztassa, melyet a jogszabály az elbíráláshoz feltételül szab. 

c) A 3. ponttal kapcsolatban: A határozatokat módosítsa, a jövőben a határozat fellebbezésre 
tekintet  nélküli  végrehajthatóságát  külön  mondja  ki,  a  határozat  rendelkező  részében,  a 
határozat indokolásában pedig röviden indokolja is meg. 

2.)  Az  ügyészségi  jelzésben  foglaltakat  tudomásul  veszi,  és  kéri  a  polgármestert,  hogy  az  alábbi 
intézkedéseket tegye meg:

Hívja fel az ügyintézők figyelmét, hogy a kérelmek hiánytalan kitöltését minden esetben követeljék meg 
az ügyfelektől, ill. a kérelmek hiánytalan kitöltésében segítsék az ügyfeleket. 

3.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
határozat egy példányát a Tapolcai Városi Ügyészségnek küldje meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Csaba polgármester

4.) Beiskolázási támogatás
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  gyermekvédelem  helyi  szabályozásáról  szóló  15/2004. 
(IX.20.) Kt. rendelet 6. §-a taglalja a beiskolázási támogatást. A rendelet 6. § (2) bekezdése szerint az 
önkormányzat  által  fenntartott  általános  iskolába  járó  tanulók  részére  a  támogatást  az  önkormányzat 
természetben nyújtja úgy,  hogy a tanulók számára ingyenesen biztosíthatja a tankönyveket. Jelenleg a 
helyi  általános  iskolában  tanulók  beiskolázási  támogatásáról  kellene  dönteni,  majd  ősszel  a 
középiskolásokéról.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Júliusban kerülnek kifizetésre az általános iskolások könyvei.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Véleménye  szerint célszerű volna a határozatba beleírni az általános 
iskola nevét, hogy ne legyen a későbbiekben ebből félreértés.

Tóth Csaba polgármester: A javaslatot ésszerűnek találta, megköszönte. 

További kérdés, hozzászólás hiányában a beiskolázási támogatás elfogadását kérte.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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61/2010. (V.28.) 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, „Lesence Völgye” Közös 
Fenntartású  Általános  Iskolában  tanuló  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.

5.) Okmányiroda létesítéséhez hozzájárulás
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban írásos anyag nem került 
kiküldésre a képviselő-testületi tagok részére.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Lesenceistvánd  településre  nem  érkezett  Badacsonytomaj  Város 
Önkormányzatától  megkeresés  levélben,  a  másik  három településre  viszont  igen,  de  gondolja,  hogy 
Lesenceistvánd csak véletlenül maradt ki.

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  Badacsonytomaj  város  Önkormányzata  a  Városháza 
épületében okmányirodát alakít ki. Ehhez az Önkormányzatok hozzájárulását kérték. Véleménye szerint a 
tapolcai okmányiroda tehermentesítve lenne. A hozzájáruló nyilatkozatot javasolta megadni azzal, hogy 
az  okmányirodák létesítéséről  és  illetékességi  területéről  szóló kormányrendelet  szerint  továbbra  is  a 
Tapolcai Okmányiroda illetékessége alá kíván tartozni.

Dr.  Takács  Nóra körjegyző:  Egyes  ügyeket  kivéve  az  okmányirodák  országos  hatáskörűek,  így az 
ügyfél  bárhol  intézheti  az  ügyét.  A  létesítendő  okmányiroda  által  a  tapolcai  okmányirodában  az 
ügyintézés gyorsabb lesz.

Tóth Csaba polgármester: Az okmányiroda működtetéséhez, sem Tapolca sem pedig Badacsonytomaj 
esetében  nem  kíván  Lesenceistvánd  Önkormányzata  hozzájárulni.  Megkérdezte,  hogy  fizetési 
kötelezettséggel jár-e a hozzájárulás.

Dr. Takács Nóra körjegyző:  Az Önkormányzatra  vonatkozóan semmiféle  fizetési  kötelezettség nem 
keletkezik.

Tóth Csaba polgármester: A hozzájáruló nyilatkozatot javasolta megadni azzal, hogy az okmányirodák 
létesítéséről  és  illetékességi  területéről  szóló  kormányrendelet  szerint  továbbra  is  a  Tapolcai 
Okmányiroda illetékessége alá kíván tartozni

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

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

62/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elviekben  hozzájárul  a 
Badacsonytomaji Okmányiroda létesítéséhez.

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 
Okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1. § (2) – 
(3) bekezdése tekintetében továbbra is a Korm. rendelet mellékletében 18. 9 pont alatt felsorolt Tapolcai 
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Okmányiroda illetékessége alá kíván tartozni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester

6.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Helyi Nevelési Programja
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Nyírő-Bognár Mária óvodavezető levélben kereste fel, mert 
a  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  helyi  nevelési  programját  minden 
óvodának  felül  kell  vizsgálni  és  szükség  szerint  módosítani  szükséges.  Az  óvodai  nevelőtestület  a 
pedagógiai  munkáját  szabályozó  nevelési  programját  felülvizsgálta,  a  szükséges  módosításokat, 
kiegészítéseket  beépítve  egységes  szerkezetbe  foglalta.  A  szakértői  vélemény  elkészítésére  az 
óvodavezető  Marosi  Miklósné  szakértőt  javasolta  kijelölni.  A  véleményezési  eljárást  követően  a 
fenntartónak  a  programot  legkésőbb  2010.  augusztus  31-ig  jóvá  kell  hagyni.  A  nevelési  program 
elkészítésével Marosi Miklósnét javasolta megbízni 2010. július 16-i határidővel.

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

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

63/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 44. § (1) bekezdése értelmében felkéri Marosi Miklósné 8308 Zalahaláp, Ady u. 20. szám alatti 
szakértőt,  hogy  a  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  „Mosolyország 
Óvodája” Helyi Nevelési Program szakértői véleményét készítse el.

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. július 16.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

7.) Önkormányzati intézmények helyiségeire irányadó bérleti díjak
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a művelődési házat osztálytalálkozó alkalmából kívánta egy 
helyi lakos igénybe venni. A kezdeményezésnek örült, azonban azt sajnálja, hogy bérleti díjat szükséges 
ilyen  esetekben  fizetni.  Ennek  kapcsán  a  41/2006.  (IV.25.)  számú  képviselő-testületi  határozatot 
áttekintette és annak módosítását javasolta. Helyi szerveződések, gyűlések, értekezletek, megbeszélések, 
osztálytalálkozók kapcsán ingyenes  a művelődési  ház,  kivétel  a  fűtési  időszakban.  Ekkor a tényleges 
mérőóra állás alapján kötelesek a gázdíjat megfizetni.  Kereskedelmi célra történő igénybevétel  esetén 
szintén figyelembe kell venni a téli időszakot, így április 16-október 14-ig 2.000,- Ft/óra, október 15-
április 15-ig 3.000,- Ft/óra a bérleti díj. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: A határozat kiegészül a tálalóeszközök kölcsönzésével, mely 100 fő részére 
10.000,- Ft.

Tóth Csaba polgármester: Kérte a képviselő-testületi tagokat, mondják el a bérleti díjakkal kapcsolatos 
javaslataikat,  amennyiben  az  elhangzottaktól  eltérő.  A  41/2006.  (IV.25.)  számú  képviselő-testületi 
határozat hatályon kívül helyezését javasolta. 
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Bogdán István képviselő:  Javasolta  a  c.)  és  d.)  pontokban a  ()-ben  a  családi  esemény  használatát, 
amelybe belefér a keresztelő, halotti tor, ballagás, lakodalom, stb.

Tóth Csaba polgármester: Kérte a képviselő-testületi tagok további észrevételeit, javaslatait a napirendi 
ponttal kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

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

64/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzati  intézmények 
helyiségeire irányadó bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A művelődési ház helyiségeinek bérlete:

a.)  helyi  szerveződések  (gyűlések,  értekezletek,  megbeszélések,  osztály  találkozók  maximum  10  óra 
időtartamban): ingyenes, kivéve október 15- április 15-ig történő fűtési időszakban

gázmérő óra alapján a tényleges fogyasztás

b.) kereskedelmi célra történő igénybevétel: április 16. – október 14- ig 2.000,- Ft/óra
október 15 – április 15-ig 3.000,- Ft/óra

c.) rendezvények (családi esemény) 42.000,- Ft/alkalom 
+ október 15- április 15-ig történő fűtési időszakban

gázmérő óra alapján a tényleges fogyasztás

d.) helyi rendezvények (családi esemény) 22.000,- Ft/alkalom 
+ október 15- április 15-ig történő fűtési időszakban

gázmérő óra alapján a tényleges fogyasztás

e.) jelmez kölcsönzés: 5.000,- Ft/alkalom

f.) tálalóeszköz kölcsönzés 100 személy részére: 10.000,- Ft

2. Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások havi bérleti díja 2010. január 1-jétől:

a.) összkomfortos lakás: 926,- Ft/m2

b.) komfortos lakás: 860,- Ft/ m2

3.  Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a 41/2006. (IV.25.)  számú képviselő-
testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Csaba polgármester
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8.) Közös feladatok támogatása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
2010. szeptember 1-től új telephelyre költözik. A felújítás a nyár folyamán valósul meg Lesencetomaj 
Önkormányzata finanszírozásából. A felújítást 1.300.000,- Ft-tal javasolta támogatni, hiszen az „Együtt 
Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  egy közös  intézmény,  mindenkinek  érdeke,  hogy a 
lehető legmodernebb körülmények között folyjon a munkavégzés.

Nagy Károly alpolgármester: A felújításra a támogatást javasolta átutalni.

További kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

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

65/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Lesencetomaj  Település 
Önkormányzatát (8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51.) az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2010. szeptember 1-től érvényes telephelyének felújításában 1.300.000,- Ft,  azaz Egymillió-
háromszázezer forint összeggel támogatja.

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2010. 
évi  költségvetéséről  szóló  3/2010.  (II.12.)  számú  rendeletében  tartaléka  terhére  az  1.300.000,-  Ft 
kifizetéséről 2010. június 30. napjáig gondoskodjon.

3.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az  1.  számú  melléklet  szerinti  működési  célú  pénzeszköz  átadásáról  szóló  megállapodás 
aláírására,  továbbá  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  pénzeszköz  átadásáról  az  átadást  követő 
képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: Lesencefalu településen 2010. július 3-án kerül megrendezésre a családi nap, 
melynek programjait 380.000,- Ft-tal javasolta támogatni. 

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

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

66/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Lesencefalu Település Önkormányzatát 
(8317 Lesencefalu, Kossuth u. 46.) a 2010. július 3-án megrendezésre kerülő családi nap programjait 
380.000,- Ft, azaz Háromszáz-nyolcvanezer forint összeggel támogatja.

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2010. 
évi  költségvetéséről  szóló  3/2010.  (II.12.)  számú  rendeletében  tartaléka  terhére  az  380.000,-  Ft 
kifizetéséről 2010. június 30. napjáig gondoskodjon.
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3.)  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1. 
számú melléklet szerinti  működési  célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá 
felkéri  a  polgármestert,  hogy a  pénzeszköz  átadásáról  az  átadást  követő  képviselő-testületi  ülésen  a 
képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba  polgármester:  Lesenceistvánd és  Uzsa  településeken  közös  labdarúgó csapat  működik, 
Lesenceistvánd-Uzsa  SE  néven.  A  lesenceistvándi  labdarúgó  pálya  jelenlegi  állapotában  még  nem 
alkalmas  bajnoki  mérkőzések  lebonyolítására  így  minden  alkalommal  az  uzsai  pályán  kerülnek 
megrendezésre  a  mérkőzések.  Javasolta  a  képviselő-testületnek,  hogy  az  uzsai  sportpálya 
karbantartásában Uzsa Település Önkormányzatát 400.000,- Ft összeggel támogassák.

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

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

67/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Uzsa Település Önkormányzatát (8321 
Uzsa, Lázhegy u. 21.) a Lesenceistvánd – Uzsa Sportegyesület sportpálya karbantartásában 400.000,- Ft, 
azaz Négyszázezer forint összegben támogatja.

2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2010. 
évi  költségvetéséről  szóló  3/2010.  (II.12.)  számú  rendeletében  tartaléka  terhére  az  400.000,-  Ft 
kifizetéséről 2010. június 30. napjáig gondoskodjon.

3.)  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1. 
számú melléklet szerinti  működési  célú pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá 
felkéri  a  polgármestert,  hogy a  pénzeszköz  átadásáról  az  átadást  követő  képviselő-testületi  ülésen  a 
képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

9.) Árvízkárosultak megsegítése
Előterjesztő: Morvainé Szücs Ágota képviselő
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Felkérte Morvainé Szücs Ágota képviselőt, terjessze elő javaslatát.

Morvainé  Szücs  Ágota  képviselő:  Elmondta,  hogy ilyen  árvíz  sújtotta  helyzetben  nem illik  pénzes 
falunapot tartani.  A falunap szervezését támogatja, de korlátozott  költségekkel. Legyen műsor, legyen 
minden úgy,  ahogy a korábbi években is történt. További forrást ne fektessen bele az Önkormányzat. 
Amit  erre  szánt  volna,  azt  az  árvíz  sújtotta  települések  részére  juttassa  el.  Fel  kell  venni  a 
társtelepülésekkel  is  a  kapcsolatot,  a  képviselő-testületekkel.  A befolyt  pénzből  bevásárolni,  fuvarost 
keresni és eljuttatni az igazán rászoruló települések lakosai részére.

Tóth  Csaba  polgármester:  Felvette  a  kapcsolatot  a  TÖOSZ  főtitkárával.  Tőle  kért  segítséget  arra 
vonatkozóan, hogy mely településre lehetne célzottan eljuttatni az adományt. Berzék települést javasolta. 
Farkas László berzéki  polgármester  úrral  telefonon egyeztetett.  Berzék település Miskolctól 15 km-re 
található.  A  polgármester  úr  elmondása  szerint  a  legnagyobb  szükség  konzervekre,  tisztítószerekre, 
hypóra és ásványvízre van. 
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Fel  kell  venni  a  kapcsolatot  a  Kékkúti  Ásványvíz  Zrt-vel,  hogy  csatlakozzanak  Lesenceistvánd 
önkormányzatának  adománygyűjtéséhez  egy  raklap  ásványvízzel.  Az  Önkormányzat  vásárolna 
tisztítószert, konzervet. Farkas polgármester úr nagyon köszönte, hogy a településük a képviselő-testület 
eszébe jutott. Nagy Károly alpolgármester úr korábban elmondta, hogy a cégtől arra a vidékre megy autó, 
mely az összegyűjtött adományt térítésmentesen elszállítaná. Amennyiben ez a lehetőség mégsem állna 
fenn, úgy a kistérség kisbuszát kellene igénybe venni a szállítás céljából.

Nagy Károly alpolgármester: A kistérség busza pénzbe kerülne.

Tóth Csaba polgármester: Véleménye szerint ilyen célra a kistérség térítésmentesen bérbe adná a buszt.

Nagy Károly alpolgármester: Kazincbarcikai céggel áll kapcsolatban, így a fuvart feltételesen, de meg 
tudja ígérni. Arra gondolt, hogy a településen gyűjtést kellene szervezni.

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Az adomány gyűjtés szervezésével egyet ért.

Tóth Csaba polgármester: A felhívást a gyűjtésre vonatkozóan minél előbb ki kell függeszteni.

Nagy Károly alpolgármester: Ismertette a felhívást. Elmondta, hogy az adományokat alkalmi fuvarral, 
június 15-én szállítanák a rászoruló településre. Felajánlott nagy méretű karton dobozokat, melyekben 
ruhákat lehetne tárolni.

Tóth Csaba polgármester: A Kékkúti Ásványvíz Zrt-vel felveszi a kapcsolatot. A felhívást legkésőbb a 
holnapi nap folyamán ki kell  tenni a településen. Megkérdezte a képviselő-testületi  tagokat,  mekkora 
összeget fordítson az Önkormányzat tartós élelmiszer, tisztítószer vásárlására.

Nagy Károly alpolgármester:  Abban bízik,  hogy a felhívás  kifüggesztése  után érkeznek a lakosság 
részéről is pénzbeli adományok. 

Tóth  Csaba  polgármester:  Kérte,  hogy  e-mailben  a  körjegyzőségre  a  felhívást  Nagy  Károly 
alpolgármester úr küldje át, hogy a hivatalsegéd ki tudja tenni. A gyűjtés időpontjait is módosítani kell. 
Kérte, hogy a pénzadományokról az átvevő vezessen nyilvántartást. A bevásárlást Nagy Károlynéra bízza 
az önkormányzat,  neki van autója, tudja mire  lehet szükség.  Az adományokat  a kultúrházba várják a 
megadott időpontokban.

Dr. Takács Nóra körjegyző: A felhívásban fel kellene tüntetni, hogy a pénzadomány mire lesz fordítva.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a képviselő-testületi tagok pozitív hozzáállását.

További kérdés, hozzászólás hiányában a javaslat elfogadását kérte.

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

68/2010. (V.28.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az árvíz sújtotta települések megsegítéséről 
döntött az alábbiak szerint:

1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy tegye 
közzé a határozat 1. számú mellékletét képező felhívást.

2.) Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri  Nagy Károly alpolgármestert, 
hogy a 2010. június 15-i fuvarról Berzék, Edelény és Sajóhídvég településekre gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Csaba polgármester
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Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 18 óra 10 
perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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