LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 433-19/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 07-ei
(kedd) 17.45 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Orbán Kálmán, Varjúné Fodor Edit képviselő
Dr. Takács Nóra körjegyző; Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs; Lakatos
Adrienn jegyzőkönyvvezető
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 5
képviselőből 4 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Lesenceistvánd Képviselő-testülete 4 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 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
III. negyed év (rendelet tervezet)
Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
III. negyed év (rendelet tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Tóth Csaba polgármester: A költségvetési rendelet módosítására azért volt szükség, mert az éves
gazdálkodás során az Önkormányzatnak a központi költségvetés terhére pótelőirányzatot állapítottak
meg, melynek összege összesen 14.417,- ezer Ft, saját hatáskörben összesen 695,- ezer Ft. Az
önkormányzat eredeti bevételi és kiadási előirányzatának fő összege 233.792,- ezer Ft volt, módosított
előirányzata 256.073,- ezer Ft, mely a pótelőirányzatok révén 271.185,- ezer Ft-ra emelkedett. A
pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az Önkormányzatnak a bevételi előirányzatok fő
összegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett kiadási előirányzatok összegét is
meg kell emelnie, illetve csökkentenie.
Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy a hadigondozott támogatás mit jelent.

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: A szociális étkeztetésben vannak olyan személyek, akik
hadigondozotti támogatást kapnak. Az étkezési díjuk az Alapítvány felé továbbszámlázásra kerül.
Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy kik tartozhatnak a hadigondozottak közé.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Azok a személyek tartoznak ide, akik a háború idején éltek,
továbbá a hadi árvák. Lesenceistvándon ilyen személy nincs, Balatonedericsen és Lesencefaluban van.
Tóth Csaba polgármester: Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése
beépül a Lesenceistvánd Önkormányzat költségvetésébe, ezért szerepel benn ez az összeg.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Megkérdezte, hogy az árokburkolásra beérkeztek-e a lakossági
befizetések.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: A befizetések folyamatosak, volt aki a harmadik
negyedévben fizetett.
Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy a 95.104,- Ft környezetvédelmi bírság miből származik.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: A levegőbírság a Readymix Kft-nek lett kiszabva.
Tóth Csaba polgármester: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a
rendelet-tervezet elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
10/2010. (XII.08) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.12.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 56
perckor bezárta.
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