LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 498-1/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencetomaj
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
Lesencefalu
Települési
Önkormányzat Képviselő-testülete és Uzsa Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 09-ei (szerda), 17.45 órai kezdettel megtartott együttes
nyilvános üléséről

Ülés helye:
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Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester
Dr. Benedek Ádám Géza, Orbán Kálmán és Varjúné Fodor Edit képviselők
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Mészáros László polgármester
Sáfár Béla alpolgármester
Balogh Ákos, Csekőné Ernhoffer Ilona, Illés Dezső, Németh Vincéné és Völgyi
Antalné képviselők
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Kigyós Ferenc polgármester
Gelencsér Ferencné, Kulcsár Gábor és Nyirő Katalin képviselők
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Kovács Károly polgármester
Perger István alpolgármester
Madárné Németh Mária képviselők
Dr. Takács Nóra körjegyző; Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs; Töreky Ottóné pénzügyi főmunkatárs;
Pappné Enyingi Anikó jegyzőkönyvvezető
Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés a 4 település
Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően, szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív
alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselőt-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 5
képviselő, Lesencetomaj Képviselő-testülete részéről a megválasztott 7 képviselőből 7 képviselő,
Lesencefalu Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő és Uzsa Képviselőtestülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő jelen van, így a képviselőtestületek
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta.
Ezt követően Lesencefalu Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Nyirő Katalin és
Kulcsár Gábor képviselőt, Lesencetomaj Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Németh Vincéné és Völgyi Antalné képviselőt megválasztani.
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Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással alakszerű határozathozatal nélkül – egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként
megnevezett képviselők megbízásával.
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozathozatal nélkül – egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként
megnevezett képviselők megbízásával.
Javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy 5.) napirendi pontként vegyék fel az elektronikus testületi anyag
szolgáltatását a Képviselő-testületek részére.
Egyéb észrevétel nem hangzott el, így a polgármester a napirendi pontokat szavazásra bocsátotta:
Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;
Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével;
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazással, alakszerű határozat meghozatalának mellőzésével; az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapította meg:
N A P I R E N D:
1. „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola társulási megállapodásának módosítása
2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetése
3. A 2011/2012. tanévre az általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása
4. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelő utánvilágító táblák beszerzése
5. Elektronikus testületi anyag szolgáltatás a Képviselő-testületek részére
Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tegye meg
tájékoztatását az első napirendi ponttal kapcsolatban
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Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy azért van szükség a társulási megállapodás módosítására, mert
Lesencetomajon Piskor Lajosné képviselő lemondott és új képviselő került a helyére Németh Vincéné
személyében. Az esküt már letette, így teljes joggal részt vesz az üléseken. A társulási megállapodásnak van
egy melléklete, amiben a képviselők névsora szerepel és a névváltozás miatt kell kijavítani a mellékletet.
Lesencetomaj és Lesencefalu tekintetében emiatt szükséges az Óvodai Társulási megállapodás módosítása.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, van-e kérdésük,
hozzászólásuk a napirendi ponthoz.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra tette fel a napirendi pontot.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (II.09) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta, hogy a 2007. február 28. napján kelt társulási
megállapodás 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet
lép.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester,
körjegyző

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
3/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta, hogy a 2007. február 28. napján kelt Társulási
megállapodás a "Lesence Völgye" Általános Iskola közös
fenntartására 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
2. Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta, hogy a 2007. szeptember 13. napján kelt Társulási
megállapodás a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda és Konyha közös
fenntartására 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester,
körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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3/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta, hogy a 2007. február 28. napján kelt Társulási
megállapodás a "Lesence Völgye" Általános Iskola közös
fenntartására 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
2. Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta, hogy a 2007. szeptember 13. napján kelt Társulási
megállapodás a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda és Konyha közös
fenntartására 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester,
körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy
a 2007. február 28. napján kelt társulási megállapodás 1. számú
melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester,
körjegyző

2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetése
Előterjesztő:

Tóth Csaba polgármester
Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került.
Hozzászólni nem kívánt, ezért vitára bocsátotta a Körjegyzőség 2011. évi költségvetését.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Szeretné az előterjesztést kiegészíteni és egy másik témakörben is szeretné a
testületeket tájékoztatni. Elmondta, hogy a költségvetés egyeztetve lett a polgármesterekkel. Egy elírás
történt az előterjesztésben, ami javításra fog kerülni. A béren kívüli juttatások tekintetében az
intézményeknél bruttó 100.000 Ft lett betervezve, a körjegyzőségnél pedig bruttó 144.000 Ft, ez a sor lesz
módosítva. Emiatt változni fog a Körjegyzőség költségvetése, illetve az önkormányzatoknál a főállású
polgármesterek miatt az önkormányzatok költségvetése is módosulni fog, ugyanis a polgármester
ugyanannyi cafetreriára jogosult, mint a köztisztviselő.
Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Kérdése, hogy a cafetreiát a polgármestereknek kötelező-e
felvenni.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy külön határozatban a polgármester lemondhat róla.
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Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az előterjesztésben a személyi juttatásoknál a
cafeteria juttatásnál 171.418 Ft volt megállapítva és az fog változni 144.000 Ft-ra. Ez fog vonatkozni a
polgármesterekre is. Elmondta, hogy a polgármesterek tartottak egyeztető megbeszélést a költségvetés
készítésekor az a megállapodás jött létre, hogy a közalkalmazottak 100.000 Ft bruttó összegű cafeteria
juttatást kapnak, a köztisztviselők pedig 144.000 Ft-ot. Az elírás a bruttó és nettó összeg félreértése miatt
történhetett. Tájékoztatta a képviselőket, hogy ő beszélt olyan polgármesterrel, aki elmondta, hogy náluk
idén semmiféle plusz juttatást, cafeteriát nem került megállapításra. Jelezné mind a köztisztviselői, mind a
közalkalmazotti szféra felé, hogy a fenntartó önkormányzatok még el nem fogadott költségvetésébe be van
építve ez a juttatás és ez összességében a négy településen kb. 6 millió Ft. Lesenceistvándra ki is számolta,
2.723.000 Ft-ot költ az önkormányzat erre, annak ellenére, hogy működési hitelből fogják ezt finanszírozni.
Éreztetni szeretné, hogy az önkormányzat a dolgozóit megbecsüli, hiszen az intézményekben rendkívül jó
munkavégzés folyik és nagyon sok feladat van. Elmondta, hogy nemrég összehasonlította a körjegyzőséget
egy kettes körjegyzőséggel és arra a következtetésre jutott, hogy az itteni körjegyzőségnek kb.6-szor annyi
dolga van, holott a létszám szinte ugyanannyi. Kérte a képviselőket, hogy akinek kérdése van, az tegye fel.
Dr. Benedek Ádám képviselő: Elmondta, hogy méltánytalannak tartja azt, hogy a köztisztviselőknek
12.000 Ft jár, a közalkalmazottaknak pedig kevesebb. Véleménye szerint a körjegyzőség dolgozói mellett az
intézmények dolgozói is ugyanolyan jól dolgoznak.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a tisztelt képviselőket, hogy a tavalyi évet 100 %-nak véve
Lesenceistvándon az óvoda 2011-ben 40 %-ot kap meg a tavalyihoz képest. Lesencetomajon az iskolánál ez
55 %-ra jön ki. A körjegyzőség esetében ez 37 %, Uzsa ugyanannyi maradt, mint tavaly, Lesencefalunál
pedig 82 %-ra jött ki. A számokból tisztán látszik, hogy a körjegyzőség esetében csökkent a legtöbbet a
béren kívüli juttatás összege. Elmondta még, hogy a körjegyzőségen a dolgozók bére - a 16 %-os szja-tól
függetlenül – kevesebb lett a kompenzációval együtt is.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy eddig volt egy olyan szabály, hogy a
köztisztviselőknek kötelező volt adni ruhapénzt, a közalkalmazottak részére viszont csak adható volt. Ez a
szabály már nem él. Lehetne mindenkinek egyenlő mértékben adni a cafeteria juttatást, csak adott esetben,
ha a köztisztviselőnek túlóráznia kell, mint például a jelenlegi testületi ülésen, akkor azt nem lehet túlóraként
elszámolni.
Dr. Benedek Ádám képviselő: Elmondta, hogy ő jobbnak találná, ha nem lenne ilyen juttatás.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy ezt azért sem lehet megcsinálni, mert az
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál már megszavazták, hogy legyen, azt pedig nem
lehet mondani, hogy az egyik intézménynél van, a másiknak pedig nem adnak.
Orbán Kálmán képviselő: Szerinte nem mindegy, hogy egy olyan intézménynél, ahova nem kell pénzt
adni, ott megszavazzák a cafeteriát, de az teljesen más helyzet, ahol a lakosoknak azért kell adózni, hogy a
cafeteria ki legyen fizetve. Meg kéne gondolni, hogy mekkora összeg van kifizetve olyanra, amit nem
kötelező adni, holott az önkormányzat mínuszban van. Tehát azért kell felvenni hitelt, hogy bizonyos dolgok
ki legyenek fizetve. Erről el kell számolni, mert a képviselők ezért felelősséggel tartoznak.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte a felszólalást. Elmondta, az lenne a jó, ha
egységes álláspontra helyezkedne mind a négy képviselő-testület, mert az nem működik, hogy valaki
hozzájárul, valaki pedig nem. Készített egy kimutatást, amiből kiderül, hogy a Védőnői Szolgálatnál a
cafeteria juttatás 73,52 %-át Lesenceistvánd fizeti ki. A Háziorvosi Szolgálatnál a 73,5 %-ot, a
körjegyzőségnél 34,72 %-ot, az iskolánál 40,27 %-ot, az óvodánál pedig 85,71 %-ot. A körjegyzőségnél
Lesencetomaj vállalja a legtöbbet a cafeteriánál, az iskolánál viszont Lesenceistvánd. Véleménye szerint a
köztisztviselő több idejét áldozza fel a közért, mint a közalkalmazott és ráadásul nem kaphat túlóra pénzt.
Nehéz viszont a választás a munkavállalók és az adófizetők között is.
Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy a Körjegyzőséget minimális létszámmal
hozták létre. Nincs sem személyi tartalék, sem költség tartalék a cafeterián kívül. Ha megnézik a Háziorvosi
Szolgálatot, amit Lesencetomaj és Lesencefalu tartanak fenn, nem a törvényi előírás miatt tartják fenn,
hanem a lakosság érdekében, mivel a szolgáltatásokat a településeken ezzel is tudják bővíteni. Pénzhiányra
hivatkozva akár meg is lehetne szűntetni, de a körjegyzőséget nem lehet. Elmondta, ha úgy adódna, akkor az
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iskolától lehetne embereket elküldeni, nem beszélve arról, hogy ott más típusú juttatások is vannak. A
személyi költségek tekintetében sem lehet összehasonlítani a körjegyzőséggel, hisz az iskolánál lehet túlóra
pénz és helyettesítési pótlék is. Elmondta, hogy az elmúlt négy évben sokat lefaragtak az iskola
költségvetéséből is, de még mindig lehetne elvenni tőlük, ha arra kerülne a sor. Lesencetomajon ilyen még a
konyha is. Elmondta, hogy ő személy szerint szeretne lemondani a cafeteriáról. Ésszerűnek, méltányosnak és
célszerűnek tartja az előterjesztést. Elmondta, hogy hiába gazdálkodnak hitelből, azt nem tartja
elfogadhatónak, hogy az önkormányzati szféra dolgozóit egyik évről a másikra ilyen mértékű
megszorításnak tegyék ki, hogy semmiféle egyéb juttatást nem adnak nekik. Elfogadásra javasolta az
előterjesztést.
Illés Dezső képviselő: Elgondolkodott azon, hogy helyes-e ez az irány, hogy egyre több munkát várnak el
egyre jobb minőségben egyre kevesebb pénzért.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy minden
önkormányzatnak pénzügyi problémái vannak, amit nagyon nehéz egyensúlyban tartani. Emellett elfogadja
Mészáros László érvelését is, hiszen a négy polgármester egyetemlegesen terjesztette elő a körjegyzőség
költségvetését és alá is írták.
Orbán Kálmán képviselő: Annyit szerette volna elmondani, hogy szomorú, hogy így vannak finanszírozva
az önkormányzatok, hogy négy település közösen létrehozott egy körjegyzőséget és mégis ennyi pénzt kell
hozzátenni. Egy megoldás van, vagy költségcsökkentést kell csinálni, vagy bevételnövelést. Kérdése, hogy
van egy prémium éves dolgozó, akire bizonyos törvények vonatkoznak, ő bejár-e dolgozni.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Válasza, hogy nem jár be, ebben annak idején így állapodtak meg.
Orbán Kálmán képviselő: Már az elmúlt ülésen is volt szó az informatikus költségéről.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy a körjegyzőségnek van egy
informatikusa, aki havi 15.000 Ft-ért látja el a Körjegyzőség számítástechnikai feladatait. Egyre több
probléma adódik a munkájával kapcsolatban. Napok telnek el, mire kijön megnézni és újabb napok, mire
megoldja a problémát. A másik probléma a honlapok szerkesztése. A lesenceistvándi honlappal nincs
probléma, mert az olyan, amit helyben szerkesztenek. Lesencefalu honlapjára is 1-2 nap alatt felkerül az
anyag. Lesencetomaj és Uzsa tekintetében viszont problémák vannak. Példaként említi, hogy a tavaly
januárban megküldött anyag a mai napig nem került fel a honlapra. Ezekből később problémák lesznek. A
polgármesterek figyelmét már felhívta a problémára, de a testületeket is tájékoztatni akarta. Ezen települések
honlapját az előbb említett informatikus szerkeszti.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a lesenceistvándi honlapot egy vállusi cég
csinálja. Szerver váltásra van szükség ahhoz, hogy így lehessen megoldani Lesencetomaj és Uzsa
problémáját is.
Perger István Uzsa alpolgármestere: Javaslata, hogy először legyen megszavaztatva a költségvetés és
utána legyen foglalkozva ezzel a kérdéssel.
Orbán Kálmán képviselő: Elmondta, hogy elhangzott az ülés folyamán, hogy kevesen vannak a
körjegyzőségen és sok a munka, emellett pedig ugye vagy bevételt kellene növelni, vagy költséget
csökkenteni. Kérdése, hogy nem lenne-e költségkímélőbb, ha a testületi anyag elektronikusan érkezne meg a
képviselőkhöz, hisz akkor kevesebb a munka vele, mivel nem kell fénymásolni és kevesebb papír fogy.
Tudja, hogy ehhez laptop kell mindenkinek, de szó volt róla a legutóbbi ülésen, hogy erre februárban
visszatérnek.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Véleménye szerint először legyen megszavazva költségvetés,
mivel ez a felvetés jelenleg nem befolyásolja azt. Utána vissza lehet rá térni. Kérte a képviselőket, hogy
amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás, úgy szavazzanak a „Lesence Völgye” Települések
Körjegyzőségének 2011. évi költségvetéséről azzal a feltétellel, hogy a már említett elírás javításra kerül.
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Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
3/2010. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 44.578,- e Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint:
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány

ezer forintban
eredeti előirányzat
44578

44.578

Összesen
Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

ezer forintban
eredeti előirányzat
0
26.047

Készletbeszerzések
Szolgáltatások
(telefon,
villany,
víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás
(hivatalsegéd bér)
Kiadások összesen:

591
6.618
2.344
5.528
2.473
383
0
594
44.578

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám
Határidő:
Felelős:

11 fő + 1 fő prémiuméves

2011. február 15.
körjegyző

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 44.578,- e Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint:
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Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány

ezer forintban
eredeti előirányzat
44578

44.578

Összesen
Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

ezer forintban
eredeti előirányzat
0
26.047
591
6.618

Készletbeszerzések
Szolgáltatások
(telefon,
villany,
víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás
(hivatalsegéd bér)
Kiadások összesen:

2.344
5.528
2.473
383
0
594
44.578

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám
Határidő:
Felelős:

11 fő + 1 fő prémiuméves

2011. február 15.
körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 44.578,- e Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint:
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány

Összesen

ezer forintban
eredeti előirányzat
44578

44.578
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Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

ezer forintban
eredeti előirányzat
0
26.047
591
6.618

Készletbeszerzések
Szolgáltatások
(telefon,
villany,
víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás
(hivatalsegéd bér)
Kiadások összesen:

2.344
5.528
2.473
383
0
594
44.578

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám
Határidő:
Felelős:

11 fő + 1 fő prémiuméves

2011. február 15.
körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

3/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence
Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 44.578,- e Ft-ban állapítja meg az
alábbiak szerint:
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány

Összesen
Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
(telefon,
villany,
víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)

ezer forintban
eredeti előirányzat
44578

44.578
ezer forintban
eredeti előirányzat
0
26.047
591
6.618
2.344
5.528
2.473
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Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás
(hivatalsegéd bér)
Kiadások összesen:

383
0
594
44.578

A körjegyzőség létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám
Határidő:
Felelős:

11 fő + 1 fő prémiuméves

2011. február 15.
körjegyző

3. A 2011/2012. tanévre az általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés itt is kiküldésre került.
Az időpontok egyértelműen kiderülnek belőle.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat
figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános
Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a
beiratkozás időpontját a 2011/2012. tanévre az alábbiakban állapítja
meg:
A beiratkozás időpontja:
2011. április 5-én (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2011. április 6-án (szerdán) 8.00-16.00 óra
A pótbeiratkozás időpontja:
2011. április 13-án (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános
Iskola (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás
időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2011. április 5, 2011. április 6.
Pótbeiratás: 2011. április 13.
polgármester

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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5/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencetomaj Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat
figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános
Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a
beiratkozás időpontját a 2011/2012. tanévre az alábbiakban állapítja
meg:
A beiratkozás időpontja:
2011. április 5-én (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2011. április 6-án (szerdán) 8.00-16.00 óra
A pótbeiratkozás időpontja:
2011. április 13-án (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános
Iskola (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás
időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2011. április 5, 2011. április 6.
Pótbeiratás: 2011. április 13.
polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencefalu Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat
figyelembe véve, a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános
Iskola, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a
beiratkozás időpontját a 2011/2012. tanévre az alábbiakban állapítja
meg:
A beiratkozás időpontja:
2011. április 5-én (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2011. április 6-án (szerdán) 8.00-16.00 óra
A pótbeiratkozás időpontja:
2011. április 13-án (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános
Iskola (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás
időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2011. április 5, 2011. április 6.
Pótbeiratás: 2011. április 13.
polgármester
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve,
a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola, az általános
iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményben a beiratkozás időpontját
a 2011/2012. tanévre az alábbiakban állapítja meg:
A beiratkozás időpontja:
2011. április 5-én (kedden) 8 ,00- 16,00 óra
2011. április 6-án (szerdán) 8.00-16.00 óra
A pótbeiratkozás időpontja:
2011. április 13-án (szerdán) 8,00-16,00 óra
A beiratkozás helye: Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános
Iskola (Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.)
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás
időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2011. április 5, 2011. április 6.
Pótbeiratás: 2011. április 13.
polgármester

4. A tűzvédelmi előírásoknak megfelelő utánvilágító táblák beszerzése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy egy új céggel kötöttek szerződést. Az
előterjesztésből kiderül, hogy településenként hány táblára van szükség. 700 Ft plusz ÁFA-ba kerül a táblák
darabja. Javaslata, hogy a beszerzést fogadják el, de a polgármesterek még próbálják meg elérni azt, hogy
olcsóbban lehessen beszerezni őket.
Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Felmerült benne a kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e
rájuk.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy biztos, hogy kellenek. Miután volt a nagy port
kavart diszkós baleset, mindent szigorúan ellenőriznek. Mindenképpen fel kell őket szerelni.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

•

1.) Lesenceistvánd Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.)
ÖTM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően az
Önkormányzat intézményeiben szükséges az utánvilágító táblák
beszerzése.
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•

2.) Lesenceistvánd Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
az utánvilágító táblák beszerzéséhez szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
6/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

•

1.) Lesencetomaj Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.)
ÖTM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően az
Önkormányzat intézményeiben szükséges az utánvilágító táblák
beszerzése.

•

2.) Lesencetomaj Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
az utánvilágító táblák beszerzéséhez szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
6/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

•

•
•

1.) Lesencefalu Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.)
ÖTM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően az
Önkormányzat intézményeiben szükséges az utánvilágító táblák
beszerzése.
2.) Lesencefalu Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
utánvilágító táblák beszerzéséhez szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
5/2011 (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

•

1.) Uzsa Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM
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rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően az Önkormányzat
intézményeiben szükséges az utánvilágító táblák beszerzése.

•

2.) Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
utánvilágító táblák beszerzéséhez szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

5. Elektronikus testületi anyag szolgáltatás a Képviselő-testületek részére
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Mészáros László polgármester
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy ha elektronikus úton mennének ki az anyagok
a testületi ülésekre, akkor jelentős összeget lehetne megspórolni a papíron. Ebben az esetben – Orbán
Kálmán képvislő javaslatára – minden képviselőnek laptopot kellene biztosítani, ami viszont drága. Ahogy
kiszámolta a papírból és a fénymásolási díjból, valamint a borítékolás költségeiből összesen a négy település
600.000 Ft-ot tudna megtakarítani egy évben. Az idei költségvetésbe biztosan nem fog beleférni, hogy
mindenki kapjon egy laptopot, de nem is biztos, hogy mindenkinek kell. Bemutatta az E-book olvasót. Ha
egy pendrive-ra ráteszik az aktuális testületi ülés anyagát pdf formátumban, azokat ezen a gépen meg tudják
nézni a képviselők és magukkal is tudják hozni az ülésre. Az ára: 28.999 Ft és 22 db kell belőle. Ekkora
darabszámnál még kedvezményt is adhatnak, így az idei költségvetés keretszámain belül lehetne maradni. A
megtakarítás a körjegyzőségen jelentkezne, hisz nem fogyna annyi papír. Minden település annyit fizetne ki,
ahány képviselője van. Ennek a forrását minden településen meg kell teremteni. Nagyon egyszerű a kezelése,
de azt meg kell tanulni. Minden ülés végén a névvel ellátott pendrive-ot itt kell hagyni, mert a következő ülés
anyagát újra fel kell rá tenni.
Orbán Kálmán képviselő: Kérdése, hogy mekkora a memóriája, lehet-e rajta évek anyagait tárolni.
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy ez a pendrive-tól is függ. Javaslata, hogy erről
ma ne szülessen konkrét döntés. Egy mintadarabot beszereznek, azt majd meg lehet nézni, ki lehet próbálni
és utána meg lehet hozni a döntést.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

6/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Képviselő-testülete 2010. decemberében már
tárgyalta a képviselő-testületi ülésekre megküldött előterjesztések
módjának esetleges változtatásáról.
Lesenceistvánd Képviselő-testülete felkéri a polgármestert további
kimutatások készítésére papír alapú illetve elektronikus változatok
tekintetében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
körjegyző
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Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
7/2011. (XII.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencetomaj Képviselő-testülete 2010. decemberében már tárgyalta
a képviselő-testületi ülésekre megküldött előterjesztések módjának
esetleges változtatásáról.
Lesencetomaj Képviselő-testülete felkéri a polgármestert további
kimutatások készítésére papír alapú illetve elektronikus változatok
tekintetében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
7/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencefalu Képviselő-testülete 2010. decemberében már tárgyalta a
képviselő-testületi ülésekre megküldött előterjesztések módjának
esetleges változtatásáról.
Lesencefalu Képviselő-testülete felkéri a polgármestert további
kimutatások készítésére papír alapú illetve elektronikus változatok
tekintetében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
6/2011. (II.09.) számú

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Képviselő-testülete 2010. decemberében már tárgyalta a
képviselő-testületi ülésekre megküldött előterjesztések módjának
esetleges változtatásáról.
Uzsa Képviselő-testülete felkéri a polgármestert további kimutatások
készítésére papír alapú illetve elektronikus változatok tekintetében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
körjegyző

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 18 óra 35 perckor
bezárta.
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Mészáros László
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Kovács Károly
polgármester

Nyirő Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő

Németh Vincéné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth Csaba
polgármester

Kigyós Ferenc
polgármester

Kulcsár Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Völgyi Antalné
jegyzőkönyv-hitelesítő

