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LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Lesencetomaj 
Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Lesencefalu  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  és  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-
testülete 2011. március 30-ai (szerda), 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
együttes nyilvános üléséről

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesenceistvánd

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

Nagy Károly alpolgármester
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 és Völgyi Antalné képviselők

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kigyós Ferenc polgármester

Bogdán Csaba alpolgármester
Gelencsér Ferencné és Kulcsár Gábor képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester

Perger István alpolgármester
Madárné Németh Mária, Sári Lajos és Gábor Oszkár képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző, Dr. Dékány Györgyné intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli 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  4  képviselő,  Lesencetomaj  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  7  képviselőből  6 
képviselő,  Lesencefalu  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  5  képviselőből  4  képviselő  és  Uzsa 
Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van, így a képviselőtestületek 
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta. 

Ezt  követően  Lesencefalu  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Bogdán  Csaba  és 
Kulcsár Gábor képviselőt, Lesencetomaj Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Sáfár 
Béla és Illés Dezső képviselőt megválasztani.
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Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül  –  egyhangú  szavazással–  egyetértett  a  jegyzőkönyv-hitelesítőként  megnevezett  képviselők  
megbízásával.

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül  –  egyhangú  szavazással,–  egyetértett  a  jegyzőkönyv-hitelesítőként  megnevezett  képviselők  
megbízásával.

Egyéb észrevétel nem hangzott el, így a polgármester a napirendi pontokat szavazásra bocsátotta:

Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással;

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással;

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  
egyhangú szavazással, az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

N A P I R E N D:

1. Az Önkormányzatok 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezése (Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa)
2.  "Lesencéktől  a  Balatonig"  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi 
társulás társulási megállapodásának módosítása
3. "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

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

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Az Önkormányzatok 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezése (Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester 
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Tóth Csaba  Lesenceistvánd polgármestere:  Elmondta,  hogy három olyan  napirendi  pont  miatt  kellett 
összehívni a rendkívüli ülést, amelyekkel kapcsolatban április 1-ig dönteni kell. Felkérte Dr. Takács Nóra 
körjegyzőt, hogy ismertesse az első napirendi pontot.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az első és második napirendi pont szorosan összefügg. A 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében az ellátásokról illetve a fizetendő 
térítési díjakról az erre kijelölt önkormányzat a társulási megállapodásban foglaltak szerint rendeletet alkot. 
Erre  a  feladatra  Nemesvita  Önkormányzata  lett  kijelölve.  Ehhez  kapcsolódóan  szükséges  a  települések 
költségvetési  rendeleteinek  a  térítési  díjakra  vonatkozó  mellékleteit  hatályon  kívül  helyezni.  Ez 
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Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa tekintetében a költségvetési rendelet 12. számú, Lesenceistvánd esetében 
pedig a 20. számú mellékletet jelenti. 2011. április 01-től a nemesvitai rendeletben meghatározott térítési 
díjak hatályosak. 

Tóth  Csaba  polgármester: Megköszönte  a  tájékoztatást.  Összegzésként  elmondta,  hogy  a  jogszabályi 
változás miatt került sor a mellékletek hatályon kívül helyezésére. A februári nyolcas együttes ülésen már 
szó volt róla, hogy Nemesvita térítési díj rendelete a legjobb és ezért lett ő felkérve a rendelet megalkotására. 
Felkérte  Dr.  Dékány Györgynét,  hogy tájékoztassa  a képviselőket,  hogy a  szociális  étkezés  térítési  díja 
miként fog változni jövő hónaptól.

Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a térítési díjakat 
minden évben módosítani kell. Az elmúlt év során tapasztalható volt, hogy a legtöbb hiány abból keletkezett, 
hogy a szociális étkeztetés térítési díja nem lett módosítva, illetve nem volt megfelelő. A vásárolt élelmezés 
normatív támogatás különbözete adja az intézményi  térítési díjat. Ebből még adhatóak kedvezmények, de 
ebben az esetben az önkormányzatoknak hozzá kell járulni a térítési díjhoz. Volt egy olyan javaslat, hogy jó 
lenne, ha a szociálisan rászorult étkezők az intézményi térítési díjat fizetnék, azaz a vásárolt élelmezés, tehát 
amennyiért a konyha az ebédet adja, és a normatív támogatás különbözetének az összegét. Ez esetben nem 
kellene az önkormányzatoknak hozzájárulni. A nemesvitai rendelet ez alapján lett kidolgozva. Elmondta, 
hogy  készült  egy  olyan  kimutatás,  amely  összesítve,  számszerűen,  településenként  kimutatja 
jövedelemviszonyok  alapján,  hogy melyik  jövedelemkategóriába hány személy tartozik.  Általánosságban 
elmondható, hogy az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a felett, tehát 57.000 Ft feletti nyugdíjjal rendelkezik 
a szociális étkezők zöme. Lesencefaluban ez 29 fő, Uzsán 32 fő, Szigligeten 16 fő, Balatonedericsen 51 fő, 
Lesencetomajon 40 fő, Lesenceistvándon 28 fő. Ők fogják fizetni az intézményi térítési díjat. Tájékoztatta a 
képviselőket, hogy lesznek, akik kedvezményre jogosultak. Ez a kedvezmény 30 % lesz. Lesencefaluban ez 
7 főt, Uzsán 4 főt, Szigligeten 8 főt, Balatonedericsen 18 főt, Lesencetomajon 7 főt, Lesenceistvándon pedig 
8  főt  érint.  Ismertette  az  intézményi  térítési  díjakat:  Balatonedericsen  330  Ft,  Nemesvitán  380  Ft, 
Lesencetomajon 380 Ft, Lesencefaluban 380 Ft, Lesenceistvándon 380 Ft, Uzsán 380 Ft, Szigligeten 340 Ft 
és Hegymagason is 340 Ft. 

Mészáros  László  polgármester: Elmondta,  hogy Lesencefaluban 430 Ft.  Lesencetomaj  estében 600 Ft 
mínusz állami normatíva leosztva 251 ellátotti nappal, az 220 Ft. 600 Ft mínusz 220 Ft az 380 Ft. A 220 Ft 
minden településen egysége,  csak az az összeg változik,  amennyit  a  konyhának kell  fizetni.  Ez az éves 
szociális étkezőkre jutó normatíva osztva 251 ellátotti nappal. 

Kigyós  Ferenc  polgármester: Elmondta,  hogy  Lesencefaluban  a  Falugondnoki  Szolgálat  vállalta  a 
kiszállítást, tehát azt az önkormányzat visszakapja a Szolgálattól. Az átszállítási díjat viszont ki kell fizetni a 
szociális étkezőnek.

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy az intézményi térítési díj megalkotását a szociális törvény 
szabályozza. Ez a díj a kiindulópontja a személyi térítési díjnak. A személyi térítési díj eltérhet az intézményi 
térítési  díjtól attól függően, hogy mennyi  a jövedelme a szociális étkezőnek. Az 57.000 Ft felettiek nem 
kapnak kedvezményt, akiknek viszont kevesebb a jövedelmük, azok kapják a 30 % kedvezményt. Azt tudni 
kell,  hogy az  elmúlt  években az  állami  normatíván  felül,  amelyik  önkormányzat  kevesebb térítési  díjat 
alkalmazott annak, hozzá kellett tenni az összeghez.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy kérte az intézményvezetőt, hogy a következő fél évben legyen 
vizsgálat  tárgya  az,  hogy ez a rendelet  milyen  hatással  van a térítési  díjakra,  mennyi  lesz az a fő,  akik 
visszamondják az étkezést és mennyi  lesz az az összeg, amivel az önkormányzatoknak ki kell egészíteni. 
Ezekből az adatokból a jövő évi díjakra már fel lehet készülni. A hét településen, mivel Hegymagason még 
nem működik a szociális étkeztetés, összesen 16 millió forintot tettek hozzá az önkormányzatok az állami 
támogatáshoz a személyi térítési díj mellett a szociális étkezéshez. Előzetes számítások alapján kb. 1,6 millió 
forint lesz az az összeg, amit hozzá kell tenni a településeknek a díjhoz. 

Dr.  Dékány  Györgyné  intézményvezető: Javította  a  felsorolt  térítési  díjakat  a  tekintetben,  hogy 
Lesencefaluban 430 Ft.
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Tóth Csaba polgármester: Aki igazán rá van szorulva, annak kedvezőbb lesz az étkezés, aki viszont nincs 
rászorulva  azzal  meg  lesz  fizettetve  az  ára,  de  még  így  is  támogatott,  hiszen  220 Ft-ot  kap  az  állami 
normatíva kapcsán. Kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Illés Dezső képviselő: Elmondta, hogy jobb lett volna, ha kézhez kaptak volna egy írásos anyagot.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta a képviselőnek, hogy írásos anyag azért nem került kiküldésre, mert 
ilyen  rövid idő alatt  nem lehetett  írásos  anyagot  elkészíteni  a  rendkívüli  ülésre.  A nemesvitai  rendelet-
tervezetből pedig nem is kapott munkaanyagot. 

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  sem a  rászorultak  nem kerülnek  hátrányba  sem pedig  az 
önkormányzatok.

Mészáros László polgármester: Röviden összefoglalta az elhangzottakat. A szociális törvényt módosították 
így ezt  a módosítást az önkormányzatoknak alkalmazni  kell.  A nyolc  település közül  egy szabályozza a 
térítési díjakat és azt saját rendeletében elfogadja. A nyolc településre nézve egységessé kívánták ezt tenni. 

Tóth Csaba polgármester: További kérdés hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

6/2011. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.14.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

5/2011. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

5/2011. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  
egyhangú szavazással – az alábbi rendeletet alkotta:

6/2011. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.  "Lesencéktől  a  Balatonig"  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatásokat  ellátó  intézményi 
társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  a  napirend  szorosan  összefügg  az  előző  napirenddel.  Az 
intézményi társulási megállapodást kell módosítani. Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy ismertesse a 
napirendet.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a társulási megállapodások felülvizsgálata folyamatban van, 
mely az április közepén sorra kerülő testületi ülés egyik napirendje lesz. Azonban, mint azt már az előző 
napirendnél említette szükséges a társulási megállapodás kiegészítése a térítési díjak vonatkozásában. Ezen 
módosítás a társulási megállapodás 3. pontját érinti. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Nemesvita alkotja meg a rendeletet, de a térítési díjakban lehet 
differenciálni. Kérte, hogy akinek kérdése van, az tegye fel.

Csekőné Ernhoffer Ilona képviselő:  A szállítási díjjal kapcsolatban szeretne kérdezni. Elhangzott, hogy 
Lesencetomajon 100 Ft. Aki házi segítségnyújtásra jogosult és étkezik is az után több normatíva jár.

Dr.  Dékány  Györgyné  intézményvezető: Elmondta,  hogy  a  házi  segítségnyújtásra  166.000  Ft  állami 
normatíva jár, a szociális étkezésre pedig 55.360 Ft. Mindkettőre együtt nem jár.

Csekőné Ernhoffer Ilona képviselő: Javaslata, hogy aki házi segítségnyújtott és étkezik, annak ne legyen 
kiszállítási díja.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy mivel a kiszállítási díj nem képezi a kedvezmények alapját, ezt 
mindenféleképpen meg kell fizetni. Annak kell kivinni az ebédet, aki képtelen érte elmenni.

Mészáros László polgármester: Szerinte középtávon ezt meg kell vizsgálni. Ha kap utána normatívát az 
önkormányzat, akkor miért fizetteti ki vele a szállítás díját.

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy ennek utána kell nézni, mert aki házi segítségnyújtott, azzal 
nem lehet szállítási díjat fizettetni.

Kovács  Károly  polgármester: Elmondta,  hogy  erről  volt  szó  a  raposkai  ülésen  is.  Aki  a  házi 
segítségnyújtást igénybe veszi, annak ingyenes a kiszállítás. Ezért nem kiszállítási díjként lett megnevezve, 
hanem átszállítási díjként.

Kigyós Ferenc polgármester:  Elmondta,  hogy a házhoz szállításért  kérhetnek pénzt,  de  ha  valaki  házi 
segítségnyújtottként van nyilvántartva, attól nem lehet kérni. Lesencefalu kérhet 50 Ft-ot az átszállításért, 
amit a Szolgálat visszafizet az önkormányzatnak, de a Falugondnoki Szolgálatnak ki kell szállítani az ebédet. 
Ezért nem lehet költséget felszámolni, ezért 430 Ft az ebéd díja.
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Mészáros László polgármester: Figyelmeztette a képviselőket, hogy vigyázni kell arra, hogy emiatt a házi 
segítségnyújtottak száma ne csökkenjen. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ebben az esetben módosítani kell a rendeletet.

Mészáros  László  polgármester: Véleménye  szerint  nem  kell  módosítani.  Kérdése  Dr.  Takács  Nóra 
körjegyzőhöz, hogy ez így van-e?

Dr. Takács Nóra körjegyző:  Elmondta,  hogy a házi segítségnyújtottaktól nem lehet szállítási díjat kérni. 
Ezt külön nem kell leszabályozni, mert magasabb szintű jogszabály rendelkezik róla. A nemesvitai rendelet-
tervezetet nem látta, mivel nem kapott belőle, de Nemesvitának kell elfogadnia, szükség esetén módosítania. 

Mészáros László polgármester: Szerinte azt is le kell szabályozni, hogy ha egy háztartásban két ellátott 
van, akkor egy szállítási díjat lehessen kiszámlázni.

Csekőné  Ernhoffer  Ilona  képviselő: Elmondta,  hogy a  lesencetomaji  rendeletben  ez  szabályozva  lett, 
viszont elírás történt, mert per eset szerepel. Kérdése, hogy ez hogyan értendő?

Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem történt elírás, esetre lett szabályozva, így döntöttek a testületek. 

Kulcsár Gábor képviselő: Kérdése, hogy a 600 Ft-os ár meddig tartható?

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy az idei évben nem lesz módosítva.

Mészáros  László  polgármester: Elmondta,  hogy  ahol  van  Falugondnoki  Szolgálat,  ott  kötelességük 
kihordani  az ebédet,  nem lehet kiszállítási  díjat  kérni.  Ahol nincs Falugondnoki  Szolgálat,  ott  kérhetnek 
kiszállítási díjat.

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy átszállítási díjat lehet kérni, de kiszállítási díjat nem.

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  kiszállítási  díjat  a  gondozottól  nem lehet  kérni.  Aki  nem 
gondozott és elmegy személyesen az ebédért annak nem kell házhozszállítási díjat fizetni.

Nagy  Károly  alpolgármester: Elmondta,  hogy szó  volt  róla,  hogy vigyázni  kell,  nehogy a  gondozott 
ellátottak köre csökkenjen. Kérdése, hogy az igénybevevők körét érinti-e ez a változás?

Mészáros László polgármester: Tájékoztatta a képviselőt, hogy a házi segítségnyújtott rászorul erre és neki 
kiszállítási  díj  nem  lesz  kiszámlázva,  tehát  az  ő  számuk  adott.  Az  ételt  380  Ft-ért  kapja,  magát  a 
segítségnyújtás szolgáltatást pedig ingyen. A szociális étkezők közül a legtöbbnek olyan jövedelme van, ami 
miatt nem jogosultak kedvezményre. Ezért van az 57.000 Ft-os jövedelemhatár. Ők fizessék meg a 380 Ft-ot 
és ha igénylik a házhozszállítást, akkor annak a díját is. Az elkövetkezendő fél év alatt ki fog derülni, hogy 
mennyivel fog csökkeni az ellátottak száma.

Dr.  Dékány  Györgyné  intézményvezető: Elmondta,  hogy  az  érintetteket  tájékoztatta  az  ebéd  díjának 
várható emelkedéséről. Eddig úgy tűnik, hogy nem sok visszamondás lesz. A gondozók tájékoztatása szerint 
1-2 olyan fő lesz, aki nem igényli.

Csekőné  Ernhoffer  Ilona  képviselő: Elmondta,  hogy  Lesencetomajon  hárman  jelezték,  hogy  a 
továbbiakban nem kérik az ebédet április 1-től. Ők olyanok, akik azt mondták, hogy úgyis főzni kell, mert 
nem elég.

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  ebből  is  látszik,  hogy  olyanok  is  kaptak  támogatást  az 
önkormányzattól,  akik  nem  voltak  kifejezetten  rászorulva.  Aki  nyugdíjas,  annak  automatikusan  jár  a 
szociális étkeztetés. A legfontosabb az, hogy legyen annyi gondozott, amennyi ki tudja termelni a gondozók 
munkabérét.  Kérte  az  intézményvezetőt,  hogy  a  gondozókkal  együtt  azt  próbálják  megértetni  a 
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gondozottakkal, hogy a gondozási díjuk nem változik, hiszen az díjmentes nekik akkor is, ha lemondják az 
ebédet.  Lehet,  hogy pár  év  múlva  azon is  el  kell  gondolkodni,  hogy a  gondozásért  is  fizessen  az,  aki 
megteheti, mert van neki jövedelme. Jelenleg jövedelemhatár nélküli a rászorultság megállapítása.
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

31/2011. (III.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási 
megállapodás 3./ pontjának módosítását az alábbiak szerint fogadja 
el:

„3. A közös fenntartással kapcsolatos feladat és hatáskörök 
gyakorlása

3.1 Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és 
hatáskörök gyakorlásával társult önkormányzatok 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-
testületét – székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. 
– bízzák meg.

3.2 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával társult 
önkormányzatok Nemesvita Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületét -  székhelye: 8311 Nemesvita, Dózsa u. 
8. – bízzák meg.

3.3 A hatáskör gyakorlásával megbízott képviselő-
testület az átruházott feladat és hatáskör gyakorlása 
során a döntés tervezetét előzetesen egyezteti a 
társult önkormányzatokkal. Eltérő vélemény esetén 
az egyeztetést addig kell folytatni, amíg az 
önkormányzatok azonos álláspontra jutnak.”

Határidő: 2011. április 01.
Felelős: polgármester

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

29/2011. (III.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási 
megállapodás 3./ pontjának módosítását az alábbiak szerint fogadja 
el:

„3. A közös fenntartással kapcsolatos feladat és hatáskörök 
gyakorlása
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3.1 Az intézmény közös fenntartásával  kapcsolatos feladat és  
hatáskörök gyakorlásával társult önkormányzatok 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-
testületét – székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. 
– bízzák meg.

3.2 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával társult 
önkormányzatok  Nemesvita  Község  Önkormányzatának  
Képviselő-testületét -  székhelye: 8311 Nemesvita, Dózsa u. 
8. – bízzák meg.

3.3 A hatáskör  gyakorlásával  megbízott  képviselő-testület  az  
átruházott feladat és hatáskör gyakorlása során a döntés 
tervezetét előzetesen egyezteti a társult önkormányzatokkal. 
Eltérő vélemény esetén az egyeztetést addig kell folytatni,  
amíg az önkormányzatok azonos álláspontra jutnak.”

Határidő: 2011. április 01.
Felelős: polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

23/2011. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatásokat ellátó intézményi társulás társulási 
megállapodás 3./ pontjának módosítását az alábbiak szerint fogadja 
el:

„3. A közös fenntartással kapcsolatos feladat és hatáskörök 
gyakorlása

3.1 Az intézmény közös fenntartásával  kapcsolatos feladat és  
hatáskörök gyakorlásával társult önkormányzatok 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-
testületét – székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. 
– bízzák meg.

3.2 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával társult 
önkormányzatok  Nemesvita  Község  Önkormányzatának  
Képviselő-testületét -  székhelye: 8311 Nemesvita, Dózsa u. 
8. – bízzák meg.

3.3 A hatáskör  gyakorlásával  megbízott  képviselő-testület  az  
átruházott feladat és hatáskör gyakorlása során a döntés 
tervezetét előzetesen egyezteti a társult önkormányzatokkal. 
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Eltérő vélemény esetén az egyeztetést addig kell folytatni,  
amíg az önkormányzatok azonos álláspontra jutnak.”

Határidő: 2011. április 01.
Felelős: polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

25/2011. (III.30.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a "Lesencéktől a 
Balatonig"  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatásokat  ellátó  
intézményi társulás társulási megállapodás 3./ pontjának módosítását 
az alábbiak szerint fogadja el:

„3. A közös fenntartással kapcsolatos feladat és hatáskörök 
gyakorlása

3.1 Az intézmény közös fenntartásával  kapcsolatos feladat és  
hatáskörök gyakorlásával társult önkormányzatok 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-
testületét – székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. 
– bízzák meg.

3.2 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásával társult 
önkormányzatok  Nemesvita  Község  Önkormányzatának  
Képviselő-testületét -  székhelye: 8311 Nemesvita, Dózsa u. 
8. – bízzák meg.

3.3 A hatáskör  gyakorlásával  megbízott  képviselő-testület  az  
átruházott feladat és hatáskör gyakorlása során a döntés 
tervezetét előzetesen egyezteti a társult önkormányzatokkal.
Eltérő vélemény esetén az egyeztetést addig kell folytatni,  
amíg az önkormányzatok azonos álláspontra jutnak.

Határidő: 2011. április 01.
Felelős: polgármester

Tóth  Csaba  polgármester: Felkérte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyzőt,  hogy  ismertesse,  hogy  miért  vált 
szükségessé az iskola Alapító okiratának módosítása.

Dr. Takács Nóra körjegyző:  Elmondta,  hogy az  Alapító  okiratban a férőhelyeknél  448 fő szerepel  16 
osztályra vonatkoztatva. A lesencetomaji önkormányzat pályázni szeretne az iskola felújítására és mellékelni 
kell  az  Alapító  Okiratot.  A változtatást  az  igazgatónő és  a  polgármester  kérése,  mivel  ez  a  létszám és 
osztályszám sajnos nem aktuális a gyerekek létszámát tekintve. A változtatás már látszani fog az alapító 
okiratban, de csak július elsejétől lesz hatályos, mivel év közben nem lehet változtatni. 
 
Tóth Csaba polgármester: Kérdés és hozzászólás hiányában kérte a képviselőket, hogy aki a módosítással 
egyetért, az jelezze kézfeltartással.
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

32/2011. (III.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító 
okiratának módosítását az alábbi módosításokkal fogadja el:

1.) Az  Alapító  Okirat  25.  Az  intézménybe  felvehető  tanulók 
maximális létszáma  pontja az alábbiak szerint módosul:

25.1 2011.  június  30-ig:  448  fő  a  közoktatásról  szóló  
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.

25.2 2011.  július  01-től:  224  fő  a  közoktatásról  szóló  
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.

2.) Az Alapító Okirat 26.  Az intézményben indítható évfolyamok 
maximális száma pontja az alábbiak szerint módosul:

26.1 2011. június 30-ig: 16
26.2 2011. július 1-től   8

Határidő: 2011. március 31.
Felelős:polgármester

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

30/2011. (III.30.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító 
okiratának módosítását az alábbi módosításokkal fogadja el:

1.) Az  Alapító  Okirat  25.  Az  intézménybe  felvehető  tanulók 
maximális létszáma  pontja az alábbiak szerint módosul:

25.1 2011.  június  30-ig:  448  fő  a  közoktatásról  szóló  
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.

25.2 2011.  július  01-től:  224  fő  a  közoktatásról  szóló  
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.

2.) Az Alapító Okirat 26.  Az intézményben indítható évfolyamok 
maximális száma pontja az alábbiak szerint módosul:

26.1 2011. június 30-ig: 16
26.2 2011. július 1-től   8

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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24/2011. (III. 30.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító 
okiratának módosítását az alábbi módosításokkal fogadja el:

1.) Az  Alapító  Okirat  25.  Az  intézménybe  felvehető  tanulók 
maximális létszáma  pontja az alábbiak szerint módosul:

25.1 2011.  június  30-ig:  448  fő  a  közoktatásról  szóló  
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.

25.2 2011.  július  01-től:  224  fő  a  közoktatásról  szóló  
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.

2.) Az Alapító Okirat 26.  Az intézményben indítható évfolyamok 
maximális száma pontja az alábbiak szerint módosul:

26.1 2011. június 30-ig: 16
26.2 2011. július 1-től   8

Határidő: 2011. március 31.
Felelős:polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

26/2011. (III.30.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence 
Völgye”  Közös  Fenntartású  Általános  Iskola  Alapító  okiratának  
módosítását az alábbi módosításokkal fogadja el:

1.) Az  Alapító  Okirat  25.  Az  intézménybe  felvehető  tanulók 
maximális létszáma  pontja az alábbiak szerint módosul:

25.1 2011.  június  30-ig:  448  fő  a  közoktatásról  szóló  
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.

25.2 2011.  július  01-től:  224  fő  a  közoktatásról  szóló  
1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint.

2.) Az Alapító Okirat 26.  Az intézményben indítható évfolyamok 
maximális száma pontja az alábbiak szerint módosul:

26.1 2011. június 30-ig: 16
26.2 2011. július 1-től   8

Határidő: 2011. március 31.
Felelős:polgármester

Tóth Csaba polgármester:  További  napirend hiányában az  együttes  nyilvános  ülést  18 óra  00 perckor 
bezárta.
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Mészáros László Dr. Takács Nóra Tóth Csaba
 polgármester  körjegyző  polgármester

Kovács Károly Kigyós Ferenc
         polgármester      polgármester

          Bogdán Csaba      Kulcsár Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

          Sáfár Béla     Illés Dezső
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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