
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 433-20/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testületének 2010. december 08-ai 
(szerda) 19.00 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 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy az elmúlt időszakban egyre többen fordulnak átmeneti 
segélyért az Önkormányzathoz. Előfordult olyan eset is, amikor azért keresték fel az Önkormányzatot, 
hogy a kommunális erőgéppel a téli tüzelőt haza tudják hozni az erdőről, mondván ezért nem kell fizetni. 
Ezt  az  Önkormányzat  úgy  küszöbölte  ki,  hogy  az  erőgépnek  nincs  használatba  vételi  szabályzata, 
valamint nem kíván helyi fuvarozási vállalkozók konkurenciája lenni. Az átmeneti segély iránti kérelem 
benyújtásának  is  meg  van a  menete,  azonban az  rendkívüli  esetben  méltányossági  alapon is  adható. 
Lesenceistvánd  településen  egy  fő  részesül  méltányossági  alapon  ápolási  díjban.  Lesencetomajon  a 
méltányossági  ápolási díjat  körülbelül 15 fő kapja, melynek költsége az Önkormányzat  költségvetését 
jelentősen  megterheli.  Az  ápolási  díjban  részesülők  problémája  meglátása  szerint  nem  elsősorban 
önkormányzati probléma, ez a család problémája. Nagyon sérült társadalom az, ahol a család problémáit 
az  önkormányzat  oldja  meg.  Nincs  olyan  munkanap,  amikor  ne  keresnék  fel  az  emberek  különféle 
problémáikkal.

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy a polgármesternek van-e fogadóórája.

Tóth Csaba polgármester: A fogadóóra hétfőnként 8.00 - 9.00 óra között van, azonban ha látják az autót 
a hivatal előtt, bejönnek hozzá.

Orbán  Kálmán  képviselő:  Megkérdezte,  hogy  az  Önkormányzat  fizet-e  áram  visszakapcsolást  a 
lakosoknak.

Tóth Csaba polgármester: Előfordult ilyen eset is. Ezt az Önkormányzat szociális kölcsön formájában 
nyújtott átmeneti segélyként adja, melyet visszafizetési kötelezettség terhel. 

Megkérdezte,  hogy az  átruházott  hatáskörben hozott  határozatokról  szóló tájékoztatóval  kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás. 

(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 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben  
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.



Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy Kamarásné Kővári Ildikó uzsai lakos levélben fejezte ki 
köszönetét a képviselő-testületnek, amiért egy hozzátartozója sírhelye emlékére emléktáblát helyeztek ki.

Orbán  Kálmán  képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  kihelyezett  emléktáblát  az  önkormányzat,  vagy  a 
hozzátartozó vette meg.

Tóth Csaba polgármester: A márvány táblát az önkormányzat vásárolta. A ravatalozó építés miatt az 
oszlop az említett személy hozzátartozójának sírhelyére került, ezért az Önkormányzat kegyeleti okokból 
helyezte el a márvány emléktáblát.

Tájékoztatta  a  képviselő-testületi  tagokat  a  Tűzvédelmi  és  Munkavédelmi  feladatok  ellátásával 
kapcsolatosan. Az Önkormányzat a Tűzvédelmi feladatainak ellátását 1999. május 20-a óta az Atlantisz 
Holding Hungária Kft. végezte. A lesencei négy település közösen úgy határozott, hogy 2011. január 1. 
napjától  a  Tűz-  és  Munkavédelmi  feladatok  ellátásával  a  kedvezőbb  árajánlatot  benyújtó  Fyrex 
Keresdelemi  és  Szolgáltató  Bt-t  bízza  meg,  mely  által  45  %-os  megtakarítás  érhető  el  éves  szinten. 
Lesenceistvánd település vonatkozásában 11.000,- Ft/hó összeg fizetendő, melyben az összes intézmény 
szerepel.  A  jövőben  a  cég  látja  el  az  új  foglalkoztatott  munkavédelmi  oktatását  is,  melyet  az 
Önkormányzat eddig eseti megbízással oldott meg.

Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet 12. napirendként a Lesenceistvándi Polgárőr Egyesület részére 
székhely biztosításával, 13. napirendként a Renault Trafic Passenger típusú gépkocsi átadási időpontjának 
módosításával kívánta kiegészíteni.

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.  Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 8/2008. 
(XI. 26.) Kt. rendelet módosítása
2.  A  települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló  12/2006. (VI.30.) 
Kt. rendelet módosítása
3. Beszámoló Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi III. negyedévi gazdálkodásáról
4. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
5. Jelentés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
6. Könyvtár és teleház nyitvatartási idő változásának kérelme
7. Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatási kérelme
8. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2011. évi munkaterve
9. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentés
10. Esélyegyenlőségi program elkészítése
11. 2011. évi vízterhelési díj
12. Lesenceistvándi Polgárőr Egyesület részére székhely biztosítása
13. Renault Trafic Passenger típusú gépkocsi átadási időpontjának módosítása

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.    Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 8/2008.   
(XI. 26.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tóth  Csaba  polgármester:  A  DRV  Zrt.  a  csatornadíj  vonatkozásában  minden  évben  elkészíti  a 
díjalternatívát, melyet az Önkormányzat az idei évben is megkapott. A DRV 2011. évre vonatkozóan két 
díjalternatívát nyújtott be. Az Önkormányzat eddig minden évben a kéttényezős díjalternatívát választotta 
azért, mert ebben az esetben rendelkezésre állási díj is fizetendő, mely azokat a tulajdonosokat is terheli, 
melyek  kizárólag  nyaralóként  használják  ingatlanukat.  A  szolgáltató  az  1.  díjalternatíva  szerint  a 
koncessziós díj emelését kéri, valamint azt a nyilatkozatot, melyben az önkormányzat vállalja, hogy a 
jövőben felmerülő problémák kijavítását a koncessziós díjból fedezi. Ebben az esetben a mennyiséggel 
arányos változó díj  alacsonyabb.  A 2. díjalternatíva szerint  a koncessziós díj  alacsonyabb,  azonban a 
mennyiséggel arányos változó díj magasabb.

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy a koncessziós eszköz használati díj az Önkormányzatot 
illeti-e.

Tóth Csaba polgármester: Mivel az Önkormányzat a csatornamű tulajdonosa, ezért a koncessziós díj 
arra  szolgál,  hogy  kisebb  javításokat,  karbantartásokat  az  önkormányzat  el  tudjon  végezni  a 
csatornahálózaton. A fel nem használt összeg beépül a költségvetésbe.

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy a szolgáltató hogyan mér.

Tóth Csaba polgármester: A szolgáltató 42,- Ft/m3 koncessziós díjat számol fel mindenkinek, melyet a 
DRV-n keresztül az Önkormányzat kap meg.

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy a mennyiséggel arányos változó díj, mely 322,- Ft/m3 
+ÁFA, tartalmazza-e a koncessziós díjat.

Tóth Csaba polgármester: A változó díj a koncessziós díjat tartalmazza. Javasolta az 1. díjalternatíva 
szerinti kéttényezős díjkalkulációt elfogadásra.

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:

11/2010. (XII.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 8/2008. (XI. 26.) 
Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

138/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  és  a  Dunántúli  Regionális  Vízmű  Zrt.  között 
fennálló szerződésben rögzítettek szerint a szennyvíz után fizetendő koncessziós díj 46,- Ft/m3 + ÁFA 
összegre történő emelését vállalja.
Vállalja  továbbá,  hogy  2011.  évtől  kezdődően  a  koncessziós  díjat  elkülönítve  tartja  nyilván,  és  a 
mindenkor  hatályos  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelő  működtetéshez  szükséges  beruházási 
(felújítási, rekonstrukciós és korszerűsítési) feladatok költségeinek finanszírozásához pénzügyi forrásként 
teljes mértékben biztosítja.
A Képviselő-testület  a  2011.  évi  csatorna  díjat  az  1.  díjalternatíva  szerinti  kéttényezős  díjkalkuláció 
szerint állapítja meg.
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Határidő: azonnal
Felelős:polgármester,
körjegyző

2.  A    települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi   
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló    12/2006. (VI.30.)   
Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy várhatóan 2011. májusában 
fejeződik be Királyszentistvánon a próbaüzem.  A próbaüzem lejártáig a hulladékszállítás díja az idei 
árszinten  marad.  Utána  jelentős  emelés  várható.  A  képviselő-testületnek  a  2011.  évi,  próbaüzemig 
fizetendő díjakat kell elfogadnia. A jövő évben várhatóan év közben is szükség lesz rendelet módosításra.

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:

12/2010. (XII.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET

A  települési  szilárd és folyékony hulladékkal  kapcsolatos hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról,  a 
köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Beszámoló Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  önkormányzat  2010.  III.  negyedévi  gazdálkodása  bevételi 
előirányzatának  teljesítése  211.312,-  ezer  Ft,  kiadási  előirányzatának  teljesítése  187.300,-  ezer  Ft.  A 
beszámolót az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

139/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 
2010. III. negyedévi költségvetés teljesítésének 
bevételi  főösszegét 211.312 ezer Ft-ban
kiadási   főösszegét 187.300 ezer Ft-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés Er. előir. Módosítot

t
Teljesítés

Intézményfinanszírozás 
működési (hitel)

17195 15195 0

Támog.értékű  felhalmozási 
bevétel

8150 11197 10081

Önkormányzat  kv-i 
támogatása

59688 89617 77545

Intézményi  saját  bevétel  és 
áteng.peszk.

120400 123886 100400

Előző évi pénzmaradvány 28359 28359 28359
Függő bevétel 0 0 -7994
Összesen 233792 268254 208391

Kiadások ezer forintban
Megnevezés Er. előir. Módosított Teljesítés
Felhalmozási kiadás 23353 33168 17407
Rendszeres  és  nem 
rendszeres
személyi juttatások

50176 59390 44015

Külső személyi juttatások 680 680 450
Munkaadókat  terelő 
járulékok

12929 15020 9407

Támogatás  folyósitása 
Körjegyzőség finansz.

46047 48713 35498

Felhalm.célú  p.ü-i  befektet. 
(részvények)

660 660 457

Működési  célú  p.eszköz 
átadás

16312 17877 13679

Működési  célú   p.eszk. 
Nonprofit szev-nek

1230 1553 1335

Társadalom,  szociál  pol.,és 
egyéb juttatás

5272 14983 12487

Ellátottak  pénzbeni  juttatása 
(Bursa)

150 150 135

Készletbeszerzések 3852 4324 1911
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

51178 47943 31633

Különféle  dologi  kiadások 
(áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

15044 14183 8806

Egyéb folyó  kiadások:  adók, 
díjak stb.

2075 5805 9433

Felhalmozási  célu  hitel 
(csatorna érdek.hj.)

2000 2000 0

Költségvetési tartalék 2834 1805 0
Függő kiadás 0 0 371
Kiadások összesen: 233792 268254 187024

Határidő: azonnal
Felelős:polgármester,

körjegyző
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4. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  A  2011.  évi  költségvetési  koncepcióban  költségvetési  forráshiányként 
1.525,- ezer Ft szerepel, a 2010. évi 17.000,- ezer Ft-tal szemben.

Gutmajer  Tiborné  pénzügyi  főmunkatárs:  A  forráshiány  a  2010.  évi  pénzmaradványtól  függ. 
Amennyiben a pénzmaradvány nem a tervezettek szerint teljesül, úgy a forráshiány is nő. 

Tóth Csaba polgármester: A pénzmaradvány összege a 2011. évi költségvetés készítésekor már ismert 
lesz.  A  tervezett  pénzmaradvány  29.731,-  ezer  Ft.  A  pénzmaradvány  a  ravatalozó  felújításával 
kapcsolatos támogatással csökkenni fog, mert a pályázati pénz még nem érkezett meg az önkormányzat 
számlájára.  A  pénzmaradvány  végső  összegét  a  2010.  decemberi  könyvelés  után  lehet  látni.  Ennek 
ismeretében a forráshiány összege a pénzmaradvány csökkenésének mértékében fog nőni. A költségvetés 
egyedüli  megtakarítási  lehetősége  a  béren  kívüli  juttatások  minimalizálása.  Lesenceistvánd 
Önkormányzat  költségvetésében  a  béren  kívüli  juttatások  8.000,-  ezer  Ft  többletkiadást  jelentenek, 
melyben az iskolához átadott pénz is szerepel. Ez az összeg a 2010-es évre vonatkozik.

Orbán  Kálmán  képviselő:  Megkérdezte,  hogy  a  pedagógus  szakvizsga,  továbbképzés  a  2010.  évi 
költségvetésben is szerepelt-e.

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: A továbbképzés minden évben szerepel a költségvetésben.

Tóth Csaba polgármester:  Az önkormányzat  kizárólag úgy tud megtakarítani,  ha valamilyen  vállalt 
feladatát nem látja el tovább. Ebben az esetben azonban a feladatra járó támogatástól is elesik.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Meg kell nézni, hogy mennyi a támogatás, illetve mennyi kerül a feladat 
ellátás.  Megéri-e a támogatásért  munkabért  és egyéb költségeket ráfordítani az adott  feladatra,  amely 
adott esetben kevésbé kihasznált.

Tóth Csaba polgármester: Ez nem lehet mérlegelési lehetőség, a kötelezően feladatokat el kell látni az 
Ötv-ből eredően.

Varjúné Fodor Edit képviselő: A könyvtár esetében heti 20 óra nyitva tartás szükséges ahhoz, hogy az 
önkormányzat  támogatásban  részesüljön.  Azt  kell  mérlegelni,  hogy  a  plusz  nyitvatartás  megéri-e  a 
támogatásért. A kötelező feladat ellátásához lehetséges, hogy heti 10 óra nyitvatartás is elég lenne. A 
teleház, könyvtár vonatkozásában csak a munkabér 700,- ezer Ft.

Tóth Csaba polgármester: A munkabéren túl további fenntartási költségek is jelentkeznek. Amennyiben 
a támogatást - 2010. évre 450,- ezer Ft-ot - az Önkormányzat elveszti, akkor is lesz munkabér, bár ebben 
az esetben nem lesz kötelező a 20 órás nyitvatartás. Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy a 
jelenlegi művelődési ház vezetője tevékenységét 2011. április 30-ig látja el. 2011. májusától hosszútávon 
olyan személy foglalkoztatása válik szükségessé, aki mind a művelődési ház, mind a teleház könyvtár 
vezetését el tudja látni. A 2011. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy a tervezés a 
2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése alapján történt. A 2011. évi költségvetési koncepciót az 
előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

További kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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140/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  2011.  évi  költségvetési  koncepciót 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

körjegyző 

5. Jelentés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Dr. Benedek Ádám képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke a képviselő-
testületi  ülésen  egyéb  elfoglaltság  miatt  nem  jelent  meg.  Az  előterjesztésben  is  olvasható,  hogy 
Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testületének minden tagja vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének a törvényi előírásoknak megfelelően –időben- eleget tett.

Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

141/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  önkormányzati  képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős:Ügyrendi Bizottság Elnöke

körjegyző

6. Könyvtár és teleház nyitvatartási idő változásának kérelme
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Bogdánné  Gróf  Margit  megbízott  könyvtáros  az  igények  figyelembe 
vételével  a  könyvtár  és  teleház  nyitvatartási  idejének  módosítását  kérte  a  képviselő-testülettől  a 
következők szerint: hétfőn 14-19, kedden 15-18, szerdán 15-19, csütörtökön 15-19, pénteken 9-11 óra 
között,  szombaton  és  vasárnap  szünnap.  A  szombati  nyitvatartási  időt  azért  vezette  be  a  képviselő-
testület,  hogy  középiskolások,  egyetemisták  hétvégén  igénybe  tudják  venni  a  könyvtár,  teleház 
szolgáltatásait. Erre kevésbé van igény. A jelenlegi megbízott könyvtáros igyekszik olyan programokat 
szervezni, mellyel becsalogatja a látogatókat. Többek között vetítést szervez a gyermekeknek.

Orbán Kálmán képviselő: A módosított nyitvatartási idő összesen 19 óra, a támogatás azonban 20 órai 
nyitvatartással vehető igénybe.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Az előterjesztés határozati javaslatában szerepel egy nyitvatartási idő, 
valamint a mellékletében egy másik. Megkérdezte, hogy melyik a végleges kérelem.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Az  előterjesztés  mellékletét  képező  kérelem  volt  az  eredeti,  melyet 
telefonon kért módosítani. A határozati javaslatban szereplő nyitvatartási időt szeretné a könyvtáros.

Orbán Kálmán képviselő: Véleménye szerint pénteken délután, este is nyitva kellene lenni.
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Varjúné Fodor Edit képviselő: A kollégistákat figyelembe véve a péntek esti  nyitvatartást meg kell 
tartani. Arra kell oda figyelni, hogy a heti 20 óra nyitvatartási idő a támogatás miatt meglegyen.

Orbán Kálmán képviselő: Javasolta a könyvtár nyitvatartási idejét úgy meghatározni, hogy az pénteken 
délután is nyitva tartson.

Tóth Csaba polgármester: Az intézmény nyivatartási idejét javasolta úgy meghatározni, hogy a hétfői 
nyitvatartási időt csökkentve péntek délután tovább tartson nyitva a könyvtár. 

Varjúné  Fodor  Edit  képviselő:  Hétfőn  is  15  órától  javasolta  a  nyitvatartást,  mert  14  órától  nem 
használják ki a szolgáltatást, továbbá minden nap 15 órától van nyitva a könyvtár.

Tóth Csaba polgármester:  Hétfőn 15-19 óra  között,  pénteken 9-11 és  15-18 óra  között  javasolta  a 
nyitvatartást meghatározni.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Pénteken 19 óráig javasolta a nyitvatartást meghatározni.

Tóth  Csaba  polgármester:  A  csütörtöki  napon  a  nyitvatartást  18  óráig  javasolta.  A  következő 
nyitvatartást javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek:  hétfőn 15-19, kedden 15-18, szerdán 15-19, 
csütörtökön 15-18, pénteken 9-11 és 15-19 óra között, szombaton és vasárnap szünnap.

További kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

142/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  egyetért  a  könyvtár  és  teleház  egész  évi  nyitvatartási  idejének 
megváltoztatásával 2010. december 16. napjától az alábbiak szerint: 

Hétfő: 15-19 óra között
Kedd: 15-18 óra között
Szerda: 15-19 óra között
Csütörtök: 15-18 óra között
Péntek: 09-11 óra között és 15-19 óra között
Szombat: Szünnap
Vasárnap: Szünnap

Határidő: 2010. december 16.
Felelős:polgármester

7.   Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatási kérelme  
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy a Tapolcai Önkormányzati 
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben 150,- 
Ft/állandó  lakos/év  támogatást  kért.  Lesenceistvánd  vonatkozásában  ez  az  összeg  150.000,-  Ft-ot 
jelentene. Az Önkormányzatnak megállapodása van a Tapolcai Tűzoltósággal, mert a badacsonytomajiak 
távol vannak. A tapolcaiak támogatást kérnek, míg a badacsonytomaji tűzoltóság nem. Az Önkormányzat 
több esetben is olyat támogat, mely nem feladata. Ilyen például a mentőállomás finanszírozása, mely a 
jövő évi költségvetésben is szerepel. A mentőállomás finanszírozása sem Lesenceistvánd feladata, hanem 
Tapolca  Város  Önkormányzatáé.  A  politikai  haszon  szerzője  Tapolca,  azonban  ha  Lesenceistvánd 
Önkormányzata nem finanszírozza a politikai haszon vesztese lehet. Az Ötv. egyértelműen szabályozza 
melyek kistérségi, városi és települési feladatok. Azért sorolja oda ezeket a feladatokat, mert jellemzően 
azok veszik igénybe, akik a városban élnek. Azt sem lehet szem elől téveszteni, hogy a Tapolca környéki 
polgárok fizetésük 70%-át a városban költik el, mely által az iparűzési adó bevételt növelik. Ezért találta 
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ki a központi költségvetés, melyek a városi feladatok. Hiszen a város rendelkezik a megfelelő forrással, 
illetve egyéb bevétellel, mely települési szinten nincs. Mindaddig támogatja a kérelmeket, amíg azokat 
nem  hitelből  kell  finanszírozni.  Javasolta  a  támogatási  kérelem  újbóli  napirendre  tűzését  a  2011. 
költségvetés tárgyalásakor.

Orbán  Kálmán  képviselő:  Az  előterjesztésben  az  olvasható,  hogy  a  Köztestület  az  Önkormányzat 
közigazgatási  területén  tűzvédelmi  és  műszaki-mentési  feladatokat  lát  el.  Tudomása  szerint  ezen 
feladatért az Önkormányzat fizet másnak is.

Tóth Csaba polgármester: A két feladat nem ugyanaz.

Orbán  Kálmán  képviselő:  Az  Önkormányzat  ezen  támogatásért  oda  adhatná  a  Köztestületi 
Tűzoltóságnak  a  tűzvédelmi  feladatok  ellátását,  így  nem  volna  szükség  másik  cégnek  ezen  feladat 
ellátásáért fizetni.

Tóth  Csaba  polgármester:  A  felvetést  jónak  tartotta.  Azonban  utána  kellene  nézni,  hogy  ők  is 
elláthatják-e azt a feladatot.

Dr. Takács Nóra körjegyző: A Fyrex Bt. szélesebb feladatkörrel rendelkezik. Nem lehet átruházni a 
tapolcai tűzoltóságra az említett feladatot.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. A határozatot javasolta úgy meghozni, hogy 
a  Tapolcai  Önkormányzat  Önkéntes  Köztestületi  Tűzoltóság  kérelméről  a  2011.  évi  költségvetés 
tárgyalásakor dönt a képviselő-testület. 

További kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

143/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Önkormányzati  Önkéntes 
Köztestületi Tűzoltóság kérelméről a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor dönt. 

2. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságot tájékoztassa.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

8. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta,  hogy törvény írja elő évente 
mennyi  testületi ülésnek kell lenni. Ezen túl a költségvetés elfogadás, a zárszámadás, a beszámolók, a 
koncepciók  tárgyalásának  a  határidejét  szintén  törvény  írja  elő.  Az  Önkormányzat  zavartalan 
működéséhez  sokszor  rendkívüli  ülések  szükségesek.  Az  Önkormányzat  2011.  évi  munkatervét  az 
előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

144/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervet az előterjesztés 1-
5. sz. függeléke szerint elfogadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős:polgármester

körjegyző

9. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy a Magyar Államkincstár és a 
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség finanszírozás előtti közbenső ellenőrzést hajtott végre 
a kommunális  erőgép beszerzésével  kapcsolatban.  Az ellenőrzés során az ellenőrök mindent  rendben 
találtak. Az ellenőrzési jelentés elfogadását kérte.

Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

145/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerinti ellenőrzési jelentést 
tudomásul veszi:

1.  Kommunális  erőgép  és  hozzá  csatlakoztatható  munkagépek  beszerzése  a  Lesencei  mikro-térség 
települései számára

Határidő: azonnal
Felelős:polgármester

10. Esélyegyenlőségi program elkészítése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy az Esélyegyenlőségi Programmal 
kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Az Esélyegyenlőségi Program 2011. január 1. napjától a pályázatokon való 
részvétel feltétele. Ősszel készült el a szakértői névjegyzék, akik közül majd szakértő kerül kijelölésre a 
program  elkészítésére.  Az  Önkormányzatnak  kell  kérnie  szakértő  kijelölését.  A  program elkészítése 
előreláthatólag  díjmentes  lesz.  A  legközelebbi  szakértő  Veszprémben  van,  valószínűleg  ő  kerülne 
kijelölésre. A legtöbb Önkormányzat jelenleg kéri a szakértők kijelölését, az utolsó pillanatig mindenki 
várt az esetleges jogszabály módosítása miatt.

Tóth  Csaba  polgármester:  Javasolta  az  Esélyegyenlőségi  Program  elkészítése  ügyében  szakértő 
kijelölését kérelmezni. A határozati javaslatot folyamatos határidővel kérte elfogadni.

Kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

146/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Lesenceistvánd Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Tóth Csaba polgármestert, hogy a helyi 
Esélyegyenlőségi  Program  elkészítése  ügyében  szakértő  kijelölést  kérelmezze,  valamint  a  program 
elkészítése során teljes körűen eljárjon. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

11. 2011. évi vízterhelési díj
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: A DRV Zrt. levélben tájékoztatta az Önkormányzatot a 2011. évi vízterhelési 
díjról, melynek összege 8,48,- Ft/m3 + ÁFA. Kérte a 2011. évi vízterhelési díj tudomásul vételét.

További kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

147/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Képviselő-testülete a  vízterhelési  díj  2011.  évi  fajlagos  mértékét  8,48,-  Ft/m3 + ÁFA 
összegben tudomásul veszi.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős:polgármester

körjegyző

12. Lesenceistvándi Polgárőr Egyesület részére székhely biztosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  A  Lesenceistvándi  Polgárőr  Egyesület  részére  székhelyként  javasolta  a 
Művelődési Ház hátsó termét kijelölni. Az Egyesület alapításán 5 tagú bizottság fáradozik. Az Egyesület 
alakuló  ülése  2010.  december  17-én  lesz.  A  településen  100  meghívó  ment  ki  az  alakuló  ülésre, 
túlnyomóan  férfiaknak.  Az alakuló ülésen kerül  elfogadásra  az  Egyesület  Alapszabálya,  kiválasztásra 
kerülnek az elnökség tagjai, a titkárság valamint Felügyelő Bizottság tagjai.

Orbán Kálmán képviselő: Megkérdezte, hogy a körzeti megbízott rendőr kapott-e meghívót az alakuló 
ülésre.

Tóth  Csaba  polgármester:  Az  alakuló  ülésre  a  körzeti  rendőr  kapott  meghívót.  Az  Egyesület 
székhelyének javasolta 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 91. szám alatti helyiséget elfogadásra.

További kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

148/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 8319 Lesenceistvánd, 
Kossuth u.  91.,  hrsz.  400 ingatlant  a Lesenceistvánd Polgárőr Egyesületnek székhelyként  biztosítja  a 
bírósági bejegyzést követően.

Határidő: folyamatos
11



Felelős:polgármester

13. Renault Trafic Passenger típusú gépkocsi átadási időpontjának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületi  tagokat,  hogy  a  szombathelyi  Autó 
Baumgartner  Kft.  képviselője  a  mai  napon  telefonon  kereste  fel  a  Renault  Trafic  Passenger  típusú 
gépkocsi  ügyében.  A szállítási  szerződés  szerint  2010.  december  31.  napjáig kell  a  gépkocsit  átadni, 
azonban a cég saját hibáján kívül nem tudja a szállítást  határidőben teljesíteni, ezért  kérte a szállítási 
szerződés  2011.  január  31.  napjáig  történő  meghosszabbítását.  Kérte  a  képviselők  felhatalmazását  a 
szerződés módosítás aláírására.

Nagy  Károly  alpolgármester:  Megkérdezte,  hogy  a  későbbi  szállításból  az  Önkormányzatnak 
származik-e hátránya.

Tóth Csaba polgármester:  Az Önkormányzatnak  nem származik hátránya.  Az Önkormányzat  2011. 
évre elesett a tanyagondnoki szolgálatra járó normatív támogatástól, mert a külterületi lakosok száma nem 
éri el a 70 főt. Jelenleg 53 fő él külterületen. Az Önkormányzat 2012. évben sem lesz jogosult erre a 
támogatásra, hiszen akkor a 2011. január 1-jei adatokat veszik figyelembe. Kérte a szállítási szerződés 
módosításának elfogadását.

További kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

149/2010. (XII.08.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2010/112.  számú  Szállítási 
Szerződésben  megrendelt  Renault  Trafic  Passenger  típusú  gépkocsi  átadásának  időpontját  2010. 
december 30. napjáról 2011. január 31. napjára módosítja.

2. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Szállító 
céget (Autó Baumgartner Kft. 9400 Szombathely, Csaba út 7.) értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 20 óra 00 
perckor bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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