LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 433-13/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. augusztus 18-án
(szerdán) 16.30 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, Dr. Orbán Kálmán, Varjúné Fodor Edit és Morvainé Szücs Ágota képviselők
Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra

körjegyző

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 6 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Lesenceistvánd Képviselő-testülete 6 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.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2.) Lesenceistvándi ravatalozó épület nyílászáróinak készítésére érkezett árajánlatok elbírálása
3.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
4.) Tájékoztató Berzék község polgármesterének leveléről
Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester:Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyző asszonyt, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat. A képviselő-testületnek a Helyi Választási
Bizottság tagjait 2010. augusztus 22. napjáig kell megválasztania.
Dr. Takács Nóra körjegyző: A Magyar Köztársaság Elnöke az önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását 2010. október 3. napjára tűzte ki. A helyi választási bizottság 5 tagból áll. A
bizottságba javasolt választópolgárokat nyilatkoztatta, megválasztásuk esetén a bizottsági tagságot, illetve
póttagságot válallják. Személyüket illetően összeférhetetlenség nem áll fenn. A választási bizottságba
Moór Lászlóné, Kovácsné Fehér Mária, Nyírő-Bognár Mária, Orbán Andrásné, Sabján Viktória, Bellér
Péterné, Grófné Lakatos Mária lesenceistvándi lakosokat javasolta megválasztani. Tájékoztatta továbbá a
képviselő-testületi tagokat, hogy az ajánlószelvényeket a választópolgárok a hétfői és keddi nap folyamán
megkapták. A névjegyzék 2010. augusztus 18. - 22-ig kifüggesztésre kerül, melyet bárki megtekinthet. A
polgármester-jelöltek esetében 24, a képviselő-jelöltek esetében 8 darab ajánlószelvényre van szükség.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a körjegyző asszony szóbeli kiegészítését.
Megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Kérdés és hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadását kérte.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2010. (VIII.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (2) bekezdése alapján a Lesenceistvánd községben működő 001. számú szavazókör helyi
választási bizottságának tagjait az alábbiak szerint választja meg:
001. sz. szavazókör:
Lesenceistvánd, Művelődési Ház Kossuth u. 91.
A helyi választási bizottság tagjai, póttagjai:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Tag:
Póttag:
Póttag:
Határidő:
Felelős:

Moór Lászlóné
Kovácsné Fehér Mária
Nyirő-Bognár Mária
Orbán Andrásné
Sabján Viktória
Bellér Péterné
Grófné Lakatos Mária

Lesenceistvánd, Dózsa u. 24.
Lesenceistvánd, Kossuth u. 164.
Lesenceistvánd, Kossuth u. 162.
Lesenceistvánd, Zrínyi u. 25.
Lesenceistvánd, Kossuth u. 12.
Lesenceistvánd, Kossuth u. 84.
Lesenceistvánd, József A. u. 19.

2010. augusztus 22.
Dr. Takács Nóra körjegyző

2.) Lesenceistvándi ravatalozó épület nyílászáróinak készítésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az Önkormányzat a ravatalozó felújítására támogatásban
részesült, mely támogatás nettó finanszírozású, az általános forgalmi adó az önkormányzatot terheli, mely
az önerő. A nyílászáró készítésre érkezett árajánlatok közül két ajánlattevő alanyi adómentes, a harmadik
ajánlattevő áfa alany. Gróf Sándor lesenceistvándi vállalkozó nyújtotta be a legkedvezőbb árajánlatot,
886.200,- Ft értékben, Gazsó Géza vállalkozó nyújtotta be a második legkedvezőbb ajánlatot, 938.000,Ft értékben. A harmadik ajánlattevő bruttó ára 1.115.000,- Ft. Javasolta nyertes ajánlattevőnek Gróf
Sándor egyéni vállalkozót megválasztani. Az általa ajánlott ellenszolgáltatás összege alacsonyabb, mint
azt ÉNGY-ben szereplő összeg. Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy Nyírő-Bognár Károly
egyéni vállalkozóval a vállalkozói szerződés a ravatalozó épület felújítására vonatkozóan aláírásra került.
A munkálatok már megkezdődtek.
Megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Kérdés és hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadását kérte.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

77/2010. (VIII.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesenceistvándi ravatalozó épület
nyílászáróinak készítésére érkezett árajánlatok elbírálása” című napirendet megtárgyalta és a következő
határozatot hozza:
2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lesenceistvándi ravatalozó épület
nyílászáróinak készítésére érkezett ajánlatok eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
Nyertes ajánlattevő neve:
Címe
Az ellenszolgáltatás összege

Gróf Sándor egyéni vállalkozó
8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 79.
886.200,- Ft

Nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevő:
Neve:
Gazsó Géza egyéni vállalkozó
Címe
8460 Devecser, Virágzó u. 20.
Az ellenszolgáltatás összege 938.000,- Ft
3.) Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
ajánlattevők értesítéséről gondoskodjon.
4.) Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tóth Csaba polgármester

3.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító
számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő
34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” elnevezésű pályázattal az
előkészítésre támogatást nyert. Az előkészítés hamarosan lezárul és a II. fordulóra (a 100%-ban
támogatott kivitelezés) pályázat benyújtása legkésőbb november 30-ig lehetővé válik. Lehetőség nyílt
továbbá arra, hogy a meg nem valósult műszaki tartalmat a projektből kivonva módosítsa a Társulás a
projekt tartalmát. A hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztéséhez kiegészítő beruházásként a
kivont műszaki tartalmat aktualizálva és a jelen igényekhez igazítva a KEOP-1.1.1./B pályázat keretében
kíván forrást szerezni a Társulás. Mindkét pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele, hogy a
Társulási Megállapodás tartalmazza KEOP eljárási szabályoknak megfelelő rendelkezéseket. A
módosított, minden Társulási tag önkormányzat által elfogadott és aláírt Társulási Megállapodást csatolni
kell a pályázatokhoz. A társulási megállapodás, valamint az alapító okirat módosításával egyet ért, hiszen
a Társulás célja a pályázatok által a költségmegtakarítás.
Megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Kérdés és hozzászólás hiányában a határozati javaslat elfogadását kérte.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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78/2010. (VIII.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat
1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának a Társulási Tanács 28/2010 (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett
módosításait elfogadja.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi
kivonatot a Társulásnak megküldje.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokat tartalmazó egységes
szerkezetű Alapító Okiratot és Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tóth Csaba polgármester

4.) Tájékoztató Berzék község polgármesterének leveléről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy Berzék község polgármestere
levélben köszönte meg Lesenceistvánd településről érkezett adományokat. A levelet a képviselő-testületi
tagoknak felolvasta:
„Tisztelt Polgármester Úr!
A település lakossága által felajánlott nagyon értékes csomagokat megkaptuk, amely a lehető legjobb
időben érkezett. Mindennek nagyon örültünk, de az ásványvíz nagyon sok segítséget jelentett számunkra,
mivel az adott időpontban a központi vezetékes ivóvizünk, amelyet Miskolcról kapunk, csal forralás után
volt fogyasztható.
A kapott ajándékból részesültek az árvízi védekezési naplóban szereplő családok és azon védekezők, akik
hosszú időn keresztül társadalmi munkában látták el a védekezés nehéz feladatát.
A fertőtlenítőszereket az intézményeknek átadtuk, az iskolások és az óvodások, pedagógusok,
önkormányzati dolgozók és közmunkások a finom ásványvízből részesültek.
Külön köszönöm, hogy a nagyon sok ajándék mellett a jóleső együttérzés örömét is elküldtétek nekünk. A
megkapott csomagot olyan szeretettel fogadtuk, mint amilyen szeretettel Ti azt küldtétek.
Külön köszönetét küldi körjegyzőségünk másik települése, Sajóhídvég. Takács Győző polgármester úr
köszönetét fejezi ki Lesenceistvánd lakosságának. A kapott csomagot igazságosan kettéosztottuk a két
település között.
A település egész lakosságának még egyszer hálás szívvel mondok köszönetet és kívánom, hogy a
település ne éljen át olyan helyzetet, mint amilyet mi itt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében átéltünk.
Berzék, 2010. június 23.
Tisztelettel:

Farkas László
polgármester”

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 55
perckor bezárta.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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