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nyilvános üléséről

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesencetomaj

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

Dr. Benedek Ádám és Orbán Kálmán képviselők

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Mészáros László polgármester

Csekőné Ernhoffer Ilona, Illés Dezső, Németh Vincéné és Völgyi Antalné 
képviselők

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

Kulcsár Gábor és Nyirő Katalin képviselők

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

Madárné Németh Mária és Sári Lajos képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Dr.  Takács  Nóra  körjegyző,  Gutmajer  Tiborné  pénzügyi 
főmunkatárs,  Töreky Ottóné  pénzügyi  főmunkatárs,  Marton  Zsolt 
főhadnagy,  alosztályvezető,  Torma  István  r.törzsőrmester,  körzeti 
megbízott

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Mészáros László 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  3  képviselő,  Lesencetomaj  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  7  képviselőből  5 
képviselő,  Lesencefalu  Képviselő-testülete  részéről  a  megválasztott  5  képviselőből  3  képviselő  és  Uzsa 
Képviselő-testülete 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  Kulcsár  Gábor  és 
Nyirő  Katalin  képviselőt,  Lesencetomaj  Képviselő-testületéből  javasolta  jegyzőkönyv-hitelesítőknek 
Csekőné Ernhoffer Ilona és Illés Dezső képviselőt megválasztani.
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Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül  –  egyhangú  szavazással–  egyetértett  a  jegyzőkönyv-hitelesítőként  megnevezett  képviselők  
megbízásával.

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül  –  egyhangú  szavazással,–  egyetértett  a  jegyzőkönyv-hitelesítőként  megnevezett  képviselők  
megbízásával.

Mészáros  László  polgármester: Kérte,  hogy  a  Rendőrség  beszámolóját  az  első  napirendi  pontban 
tárgyalják. A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta:

Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással;

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással;

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 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.  Rendőrkapitányság  Tapolca  beszámolója  a  községek  közbiztonsági  helyzetéről,  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről
2.  "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010.  évi  költségvetési előirányzat módosítása (IV. 
negyedév)
3. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi zárszámadásáról
4. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI. 21.) számú Ügyrendjének felülvizsgá-
lata
5. "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége alapdokumentumainak felülvizsgálata (Alapító 
Okirat, Társulási megállapodás)
6. "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola belső ellenőrzési jelentése
7.  "Lesence  Völgye"  Közös  Fenntartású  Általános  Iskola  alapdokumentumainak  (Alapító  okirat, 
Társulási megállapodás) felülvizsgálata 
8.  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  megállapodás  felülvizsgálatának 
jóváhagyása
9. Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi tevékenységéről
10. A körjegyző 2010. évi teljesítmény értékelése
11. Tájékoztató a Fogászat 2010. évi tevékenységéről

Mészáros László polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1.  Rendőrkapitányság  Tapolca  beszámolója  a  községek  közbiztonsági  helyzetéről,  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester 
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László  polgármester: Elmondta,  hogy  az  első  napirendi  pontban  a  tapolcai  Rendőrség 
beszámolóját tárgyalják a helyi  közbiztonság helyzetéről.  Az írásos anyag kiküldésre került,  amit  Torma 
István és Molnár András urak készítettek. Hosszasan taglalták a bűneseteket.  Kérte a képviselőket,  hogy 
tegyék meg hozzászólásaikat.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy 2009-ben döntöttek arról Lesenceistvándon, hogy megalakítják 
a polgárőrséget és máris kevesebb lett a bűncselekmények száma.

Torma István körzeti megbízott:  Elmondta, hogy a polgárőrök jelenléte miatt a rendőrség járőrözéseinek 
száma csökkent.

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  csak  kisebb  lopások  fordulnak  elő  a  környéken,  nagyobb 
bűncselekmények nem.

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy a hétvégén személyesen is tapasztalta, hogy a rendőrség a 
helyzet magaslatán áll, hiszen hívás után néhány perccel a helyszínen voltak és eljárás alá vonták a kutyája 
miatt.

Kigyós Ferenc polgármester: Úgy gondolja,  hogy mind a négy településnek jó a kapcsolata a tapolcai 
Rendőrséggel. Tisztességes és korrekt munkakapcsolatot sikerült kialakítani a körzeti megbízottal. Javasolni 
szeretné, hogy a körzeti  megbízott  többet legyen a településeken, mivel egyre több a bűncselekmény.  A 
községekben nem jó a közbiztonság.  Sajnos a polgárőrök nem tudnak mindent  megoldani.  Sok dörzsölt 
bűnöző van, hozzájuk komolyabb fellépés kell, mint a polgárőröké. Naponta olvasható az újságban, hogy a 
rendőrök büntetik a gyorshajtókat és a szabálytalanul közlekedőket a balesetek elkerülése érdekében. Nem 
lehet  összehasonlítani  egy  84-esen  száguldozót  egy  a  hegyről  biciklivel  hazafelé  jövő  esetlegesen 
szabálytalankodóval, akit ugyanúgy megbüntetnek 50.000 Ft-ra. Nem egy kategória a két szabálytalanság. 
Köztük is lehetne szelektálni, nem biztos, hogy pont őket kellene igazoltatni és büntetni. Ettől függetlenül 
teljes mértékben elégedett a rendőrök munkájával. Kérte, hogy a kábítószerezőkre is figyeljenek jobban.

Tóth  Csaba  polgármester: Csatlakozni  szeretne  Kígyós  Ferenc  polgármester  javaslatához,  miszerint 
kérnék, hogy a körzeti megbízott több időt töltsön a körzetében. Tudja, hogy kevés az ember, de úgy hallotta, 
hogy most fognak felvenni rendőröket. El kell dönteni, hogy a körzeti megbízottnak mi a feladata, vagy 
pedig ne hívják körzeti megbízottnak, hanem mondják azt, hogy néha majd kijön egy járőr. A törvények 
betartatásával kapcsolatban sajnos mindig a kis emberek húzzák a rövidebbet, gondol itt a biciklisekre. A 
bírságolás után ők a hivatalba mennek,  hogy közmunkában le szeretnék dolgozni  a büntetést,  mert  nem 
tudják kifizetni. Ismételten kérné, hogy a körzeti megbízott több időt töltsön a településeken. A polgárőrök 
mindenben segíteni fogják a rendőrség munkáját. A cél az legyen, hogy a jelenlétével biztosítsa a rendet. 
Lesenceistvánd képviselő-testülete már  hozott  egy olyan  határozatot,  amiben megfogalmazta  azt,  hogy a 
körzeti megbízott többet járőrözzön a településen.

Marton Zsolt főhadnagy: Körzeti megbízott 7 fő van a rendőrségnél járőr pedig 4 fő, ami azt jelenti, hogy 
feleannyian vannak, mint ahány szolgálatot ki lehetne adni. Ebbe még nincs beleszámolva,hogy szabadság is 
jár nekik, tehát akkor még kevesebben vannak. Azt mondták, hogy 90 rendőr jön a megyébe, elvileg 6-8 
főnek kell jönnie Tapolcára. Közülük lesznek, akit áttesznek a bűnügyre és  a többi helyre és a végén marad 
1 vagy 2 ember akit ténylegesen megkap. Ő is szeretné, ha a körzeti megbízottnak csak ez lenne a feladata. 
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Úgy gondolja, hogy Torma István körzeti megbízottal nagyon jól jártak a települések, hiszen érti a dolgát és 
jól  dolgozik.  Elmondta,  hogy  amikor  tudja,  kiküldi  a  körzeti  megbízottat.  Sajnos  a  mérésekre  és  az 
igazoltatásokra ők is megkapják a parancsot.

Torma István körzeti  megbízott: Elmondta,  hogy amennyit  tud,  annyit  kint  van a  településeken.  Ő a 
második a körzeti megbízottak közül, aki a legtöbb időt tölti a területén. Van olyan kollégája, aki 3-4 hete 
nem járt a területén. A lesencei településekkel a természeti adottságok miatt van nehéz helyzetben. Várvölgy 
már másik megye, így nem tud kivel összedolgozni. Sümeg felé megint probléma, mert külön cég, onnan 
Tapolca  felé  szintén  és  Révfülöp  felé  szintén.  Egyedül  van  ebben a  térségben.  A bűncselekményekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy sajnos a bíróság nem következetesen hozza meg az ítéleteket. Ha valakinek 
például  ellopják  a  tyúkját  300  Ft  értékben,  az  kap  egy  figyelmeztetést.  Szerinte  ez  nem  korrekt.  Ha 
valahonnan  kerti  kisgépeket  lopnak,  arra  is  csak  egy  figyelmeztetést  kapnak.  A  bűnözőnek  ez  nem 
visszatartó erő. Kiröhögik a rendőrséget és a bíróságot is. A bizonyításnál csak tárgyi bizonyítási eszközt 
fogadnak el. Nem fogadják el a beismerő vallomást, hisz bizonyíték nélkül ki ismerné be a bűncselekményt. 
Tanúskodni pedig a mai világban senki nem mer. Nagyon sok rejtett ügy marad, mert sok esetben a sértett 
feljelentést sem tesz, mert azt gondolja, hogy úgysem fog megoldódni. A leggyakoribbak Lesencetomajon és 
Lesencefaluban  a  trükkös  lopások.  Sajnos  ezeket  nem igazán  lehet  megelőzni,  megakadályozni,  hiszen 
pillanatok alatt történnek. Olyan rafináltak a bűnözők, hogy már ránézésre meg tudják állapítani egy idős 
emberről,  hogy hol  tartja  a  pénzét.  A kábítószerekkel  kapcsolatban annyit  szeretne elmondani,  hogy az 
elmúlt időszakban 6 nagy fogást tudtak lefoglalni. Sajnos mivel kevés a létszám így ritkábban tud jönni. 
Kevés a szabadidő és ő is ember, neki is van családja. Minden tőle telhetőt megtesz a környék biztonsága 
érdekében.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy teljes mértékben elégedett a körzeti megbízott munkájával, de 
valahogy jelezni kell a felettesek felé, hogy szeretnék az önkormányzatok, ha több időt töltene itt és több 
járőrözési időt kapnának a körzeti megbízottak.

Torma István körzeti megbízott: Elmondta, hogy ez a megyei Rendőrkapitányságon, a megyei vezetésen 
múlik, nem a tapolcai kapitányságon. 

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy ő is teljes mértékben elégedett Torma István munkájával. 
Kérése, hogy a határozatban szerepeljen az is, hogy elismerik a körzeti megbízott munkáját.

Marton Zsolt főhadnagy: Januárban össze kellett írni, hogy hány rendőrre, járőrre és körzeti megbízottra 
lenne szükség. Beleírta, hogy az üres státuszokat töltsék fel és még azon kívül hány fő kellene. Legalább a 
járőr  állományt  fel  kellene  tölteni  és  akkor  a  körzeti  megbízottak  mehetnének  a  körzetükbe.  Erre  az 
összeírásra még válasz nem érkezett.

Mészáros  László  polgármester: Javaslata,  hogy  kerüljön  elfogadásra  egy  olyan  határozat,  melyben 
elismerésre kerül a körzeti megbízott és a tapolcai Rendőrkapitányság elismerése, de mindemellett kérik az 
önkormányzatok, hogy amennyiben mód lesz rá, úgy erősítsék meg a körzeti megbízott állományt, illetve a 
körzeti megbízott több időt tölthessen a körzetében.

Tóth Csaba polgármester: Egyetért Mészáros László polgármester határozati javaslatával.

Mészáros László polgármester: Szavazásra bocsátotta a Rendőrség beszámolójának elfogadását.

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

47/2011. (IV.19) Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rendőrség 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

40/2011. (IV.19) Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rendőrség 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

32/2011. (IV.19) Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rendőrség 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

32/2011. (IV.19) Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Rendőrség 
2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

48/2011. (IV.19) Képviselő-testületi határozat

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  
elismerésben részesíti a Tapolcai Rendőrkapitányság és Torma 
István körzeti megbízott munkáját.

2.)  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  
kéri, hogy a Körzeti megbízott szolgálati idejét a körzetében töltse 
le, mivel szükség van a fokozottabb rendőri jelenlétre. 

3.)  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen javaslatának érvényesítése 
érdekében megkeresse a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékesét.
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4.)  Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  
kéri  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság vezetőjét,  hogy a 2.)  pontban  
szereplő kérést továbbítsa a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság felé.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

41/2011. (IV.19) Képviselő-testületi határozat

1.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
elismerésben részesíti a Tapolcai Rendőrkapitányság és Torma 
István körzeti megbízott munkáját.

2.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, 
hogy a Körzeti  megbízott  szolgálati  idejét  a körzetében töltse le,  
mivel szükség van a fokozottabb rendőri jelenlétre. 

3.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen javaslatának érvényesítése 
érdekében megkeresse a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékesét.

4.) Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kéri 
a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a 2.) pontban szereplő 
kérést továbbítsa a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve 
az Országos Rendőr-főkapitányság felé.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

33/2011. (IV.19) Képviselő-testületi határozat

1.) Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
elismerésben részesíti a Tapolcai Rendőrkapitányság és Torma 
István körzeti megbízott munkáját.

2.)  Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kéri,  
hogy a Körzeti  megbízott  szolgálati  idejét  a körzetében töltse le,  
mivel szükség van a fokozottabb rendőri jelenlétre. 

3.) Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen javaslatának érvényesítése 
érdekében megkeresse a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékesét.

4.) Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a 
Tapolcai Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a 2.) pontban szereplő 
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kérést továbbítsa a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve 
az Országos Rendőr-főkapitányság felé.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

33/2011. (IV.19) Képviselő-testületi határozat

1.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elismerésben 
részesíti a Tapolcai Rendőrkapitányság és Torma István körzeti 
megbízott munkáját.

2.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a 
Körzeti megbízott szolgálati idejét a körzetében töltse le, mivel 
szükség van a fokozottabb rendőri jelenlétre. 

3.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen javaslatának érvényesítése 
érdekében megkeresse a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékesét.

4.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a 
Tapolcai Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a 2.) pontban szereplő 
kérést továbbítsa a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve 
az Országos Rendőr-főkapitányság felé.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Mészáros  László polgármester: Megköszönte  a  körzeti  megbízott  és  a  főhadnagy részvételét.  Rátért  a 
második napirendi pontra.

2.  "Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége 2010.  évi  költségvetési előirányzat módosítása (IV. 
negyedév)
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Átadta a szót Dr. Takács 
Nóra körjegyzőnek.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. Kérte a képviselőket, hogy amennyiben 
kérdésük van, azt tegyék fel.

Mészáros László polgármester: Kérte, hogy aki egyetért az előirányzat módosításokkal, az kézfeltartással 
jelezze.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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49/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 
52.085- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
A) Megnevezés B)  eredeti 

előirányz
C) mód,elő
irányz.

1. Intézményfinanszírozás működési 46.047 49.154
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól 0
3. Intézményi saját bevétel (választás) 1.896
4. Előző évi pénzmaradvány 1.035
5. Összesen 46.047 52.085

Kiadások ezer forintban
A) Megnevezés B) eredeti 

előirány
C) Mód.ei.

1. Felhalmozási kiadás 0 0
2. Rendszeres és nem rendszeres
3. személyi juttatások

28.444 31.924

4. Állományba nem tartozók juttatásai 0 0
5. Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.439

6. Készletbeszerzések 2.630 2.795
7.  Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

4.504 4.688

8. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

2.413 2.665

9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973 979
10. Költségvetési tartalék 0 0
11.  Támogatás  értékű  pénzeszk.átadás 
(hivatalseg.bér)

560 560

12.  2009.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétele

1.035

13. Kiadások összesen: 46.047 52.085

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: körjegyző

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

42/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 
52.085- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
A) Megnevezés B)  eredeti 

előirányz
C) mód,elő
irányz.

1. Intézményfinanszírozás működési 46.047 49.154
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól 0
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3. Intézményi saját bevétel (választás) 1.896
4. Előző évi pénzmaradvány 1.035
5. Összesen 46.047 52.085

Kiadások ezer forintban
A) Megnevezés B) eredeti 

előirány
C) Mód.ei.

1. Felhalmozási kiadás 0 0
2. Rendszeres és nem rendszeres
3. személyi juttatások

28.444 31.924

4. Állományba nem tartozók juttatásai 0 0
5. Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.439

6. Készletbeszerzések 2.630 2.795
7.  Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

4.504 4.688

8. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

2.413 2.665

9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973 979
10. Költségvetési tartalék 0 0
11.  Támogatás  értékű  pénzeszk.átadás 
(hivatalseg.bér)

560 560

12.  2009.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétele

1.035

13. Kiadások összesen: 46.047 52.085

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: körjegyző

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

34/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 
52.085- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
A) Megnevezés B)  eredeti 

előirányz
C) mód,elő
irányz.

1. Intézményfinanszírozás működési 46.047 49.154
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól 0
3. Intézményi saját bevétel (választás) 1.896
4. Előző évi pénzmaradvány 1.035
5. Összesen 46.047 52.085

Kiadások ezer forintban
A) Megnevezés B) eredeti 

előirány
C) Mód.ei.

1. Felhalmozási kiadás 0 0
2. Rendszeres és nem rendszeres
3. személyi juttatások

28.444 31.924
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4. Állományba nem tartozók juttatásai 0 0
5. Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.439

6. Készletbeszerzések 2.630 2.795
7.  Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

4.504 4.688

8. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

2.413 2.665

9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973 979
10. Költségvetési tartalék 0 0
11.  Támogatás  értékű  pénzeszk.átadás 
(hivatalseg.bér)

560 560

12.  2009.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétele

1.035

13. Kiadások összesen: 46.047 52.085

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: körjegyző

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

34/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence 
Völgye”  Települések  Körjegyzősége  2010.  évi  költségvetésének  
módosított bevételi és kiadási főösszegét 
52.085- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
A) Megnevezés B)  eredeti 

előirányz
C) mód,elő
irányz.

1. Intézményfinanszírozás működési 46.047 49.154
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól 0
3. Intézményi saját bevétel (választás) 1.896
4. Előző évi pénzmaradvány 1.035
5. Összesen 46.047 52.085

Kiadások ezer forintban
A) Megnevezés B) eredeti 

előirány
C) Mód.ei.

1. Felhalmozási kiadás 0 0
2. Rendszeres és nem rendszeres
3. személyi juttatások

28.444 31.924

4. Állományba nem tartozók juttatásai 0 0
5. Munkaadókat terelő járulékok 6.523 7.439

6. Készletbeszerzések 2.630 2.795
7.  Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

4.504 4.688

8. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

2.413 2.665

9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 973 979
10. Költségvetési tartalék 0 0
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11.  Támogatás  értékű  pénzeszk.átadás 
(hivatalseg.bér)

560 560

12.  2009.  évi  pénzmaradvány 
igénybevétele

1.035

13. Kiadások összesen: 46.047 52.085

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: körjegyző

3. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi zárszámadásáról
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László polgármester: Elmondta,  hogy az  írásos  anyag  kiküldésre  került.  Vitára  bocsátotta  a 
kérdést.

Tóth Csaba polgármester: Javaslatot szeretne tenni a pénzmaradvány kapcsán. Az előterjesztésben látható, 
hogy a pénzmaradvány hogyan oszlik meg községenként. Ezekkel az összegekkel legyen csökkentve a 2011. 
évi finanszírozás.

Mészáros  László  polgármester: Elmondta,  hogy  technikailag  elvonják  a  körjegyzőségtől  a 
pénzmaradványt, az önkormányzatoknak viszont ennyivel csökkentik a 2011. évi finanszírozásuk összegét.

Kigyós Ferenc polgármester: Egyetért a javaslattal.

Kovács Károly polgármester: Elmondta,  hogy az egyik következő napirendi pontban a körjegyző kéri, 
hogy az  épület  állagán  javítani  kellene,  mert  például  az  ablakok nagyon  rossz  állapotban  vannak.  Úgy 
kellene elfogadni, hogy nehogy mindjárt módosítani is kelljen ablakcsere miatt.

Illés  Dezső  képviselő: Véleménye  szerint  akié  az  épület,  az  biztosítson  megfelelő  körülményeket  a 
körjegyzőségnek.

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy eddig is meg tudták oldani a váratlan kiadásokat. Ha szükség 
van rá, akkor biztos benne, hogy meg fogják tudni oldani. Lesencefaluban a hivatalban is ki kellene cserélni 
az ablakokat, mindenhol vannak problémák.

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  Lesencetomaj  és  Lesenceistvánd  nyílászárók  cseréjére  és 
hőszigetelésre pályázott az iskolával és a lesenceistvándi óvodával kapcsolatban. Ha ebből kifolyólag fűtés-
megtakarítás  lesz,  akkor  az  jó  lesz  a  többi  önkormányzatnak  is,  akik  az  épületnek  nem  tulajdonosai. 
Többször elmondta, ha értéknövelő beruházást hajtanak végre, hajlandóak tulajdonjogot átadni az épületből. 
Volt egy olyan pályázat, amikor a körjegyzőség fűtéskorszerűsítésére lett pályázva és Uzsa is hozzájárult 
ehhez. Akkor lett átállva villamos energia fűtésről gázfűtésre. Egy év alatt nekik is megtérült ez a beruházás 
és  a  következő  évben  már  200.000  Ft-tal  kevesebbet  kellett  a  fűtéshez  hozzátenniük.  Minden 
önkormányzatnak  érdeke,  hogy  kevesebb  energia  kerüljön  felhasználásra,  hiszen  következő  évben  már 
haszonélvezői lesznek ennek a megtakarításnak. Ha lehet pályázni és a társtelepüléseknek van rá pénzük, 
akkor pályázni kell.

Mészáros László polgármester: Javaslata, hogy a pénzmaradvány kerüljön elvonásra a Körjegyzőségtől, az 
összeg  pedig épüljön bele  az  önkormányzatok  2011.  évi  finanszírozásába.  Kérte,  hogy aki  a  javaslattal 
egyetért az jelezze kézfeltartással.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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50/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi 
zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek            ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat
Intézményfinanszírozás 
működési

46.047 49.154 49.154

Átvett  pénzeszköz  közp. 
szervtől . .

1.895 1..895

Intézményi saját bevétel 1 1
Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Függő tétel elszámolása 29
Összesen 40.978 52.085 52.114

Kiadások            ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosítot

t 
  teljesítés

előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres  és  nem 
rendszeres
személyi juttatások

28.444 31.924 30.028

Állományba nem tartozók 
juttatásai
Munkaadókat  terelő 
járulékok 

6.523 7.439 7.092

Készletbeszerzések 2.630 2.795 2.652
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

4.504 4.688 4.280

Különféle dologi kiadások 
(áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.665 1.823

Egyéb  folyó  kiadások: 
adók, díjak stb.

973 979 822

Átadott  pénzeszköz 
hivatalsegéd 
illetményéhez

560 560 560

Költségvetési tartalék 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 
2009.

1.035 1.035

Kiadások összesen: 46.047 52.085 48.625

2. Az intézmény pénzmaradványát elvonja. 993 fő lakos arányában 
Lesenceistvánd Község tekintetében ez 1.306.000,- Ft összeget 
jelent.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: körjegyző
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Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

43/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.  Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi 
zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek            ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat
Intézményfinanszírozás 
működési

46.047 49.154 49.154

Átvett  pénzeszköz  közp. 
szervtől . .

1.895 1..895

Intézményi saját bevétel 1 1
Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Függő tétel elszámolása 29
Összesen 40.978 52.085 52.114

Kiadások            ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosítot

t 
  teljesítés

előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres  és  nem 
rendszeres
személyi juttatások

28.444 31.924 30.028

Állományba nem tartozók 
juttatásai
Munkaadókat  terelő 
járulékok 

6.523 7.439 7.092

Készletbeszerzések 2.630 2.795 2.652
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

4.504 4.688 4.280

Különféle dologi kiadások 
(áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.665 1.823

Egyéb  folyó  kiadások: 
adók, díjak stb.

973 979 822

Átadott  pénzeszköz 
hivatalsegéd 
illetményéhez

560 560 560

Költségvetési tartalék 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 
2009.

1.035 1.035

Kiadások összesen: 46.047 52.085 48.625

2. Az intézmény pénzmaradványát elvonja. 1.178 fő lakos arányában 
Lesencetomaj Község tekintetében ez 1.549.000,- Ft összeget jelent.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: körjegyző

13



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

35/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1. Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi 
zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek            ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat
Intézményfinanszírozás 
működési

46.047 49.154 49.154

Átvett  pénzeszköz  közp. 
szervtől . .

1.895 1..895

Intézményi saját bevétel 1 1
Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Függő tétel elszámolása 29
Összesen 40.978 52.085 52.114

Kiadások            ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosítot

t 
  teljesítés

előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres  és  nem 
rendszeres
személyi juttatások

28.444 31.924 30.028

Állományba nem tartozók 
juttatásai
Munkaadókat  terelő 
járulékok 

6.523 7.439 7.092

Készletbeszerzések 2.630 2.795 2.652
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

4.504 4.688 4.280

Különféle dologi kiadások 
(áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.665 1.823

Egyéb  folyó  kiadások: 
adók, díjak stb.

973 979 822

Átadott  pénzeszköz 
hivatalsegéd 
illetményéhez

560 560 560

Költségvetési tartalék 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 
2009.

1.035 1.035

Kiadások összesen: 46.047 52.085 48.625

2. Az intézmény pénzmaradványát elvonja. 344 fő lakos arányában 
Lesencefalu Község tekintetében ez 452.000,- Ft összeget jelent.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: körjegyző
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

35/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1. Uzsa Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a „Lesence  
Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi zárszámadását az 
alábbiak szerint fogadja el: 

Bevételek            ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosított

teljesítéselőirányzat
Intézményfinanszírozás 
működési

46.047 49.154 49.154

Átvett  pénzeszköz  közp. 
szervtől . .

1.895 1..895

Intézményi saját bevétel 1 1
Előző évi pénzmaradvány 1.035 1.035
Függő tétel elszámolása 29
Összesen 40.978 52.085 52.114

Kiadások            ezer forintban
Megnevezés eredeti Módosítot

t 
  teljesítés

előirányzat
Felhalmozási kiadás 0 0 0
Rendszeres  és  nem 
rendszeres
személyi juttatások

28.444 31.924 30.028

Állományba nem tartozók 
juttatásai
Munkaadókat  terelő 
járulékok 

6.523 7.439 7.092

Készletbeszerzések 2.630 2.795 2.652
Szolgáltatások  (telefon, 
villany,  víz,  karbantartás 
üzemeltetési kiadások)

4.504 4.688 4.280

Különféle dologi kiadások 
(áfa,  belföldi  kiküldetés, 
reprezentáció)

2.413 2.665 1.823

Egyéb  folyó  kiadások: 
adók, díjak stb.

973 979 822

Átadott  pénzeszköz 
hivatalsegéd 
illetményéhez

560 560 560

Költségvetési tartalék 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 
2009.

1.035 1.035

Kiadások összesen: 46.047 52.085 48.625

2. Az intézmény pénzmaradványát elvonja. 362 fő lakos arányában 
Uzsa Község tekintetében ez 476.000,- Ft összeget jelent.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: körjegyző
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4.   „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 5/2007. (XI. 21.) számú Ügyrendjének   felülvizsgá  -  
lata
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy a következő napirendi pont a Körjegyzőség Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata. Az anyag kiküldésre került. Megkérte Dr. Takács Nóra körjegy-
zőt, hogy ismertesse a napirendet.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy jogszabály előírja, hogy választások után fél éven belül felül 
kell vizsgálni a települések SZMSZ-ét. Ennek részét képezi a körjegyzőség Ügyrendje is. Lényeges módosí-
tások nincsenek sem az önkormányzatok SZMSZ-ében, sem a Körjegyzőség Ügyrendjében, csak a hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve készítette el az új SZMSZ-eket. 

Tóth Csaba polgármester: Elfogadásra javasolta az Ügyrendet.

Mészáros László polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napiren-
det.

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

51/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  szervezeti  és 
működési  szabályzatát  (ügyrendjét)  jóváhagyja,  ezzel 
egyidejűleg Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete a 123/2007. (XI.21.) számú határozatával, Lesencefalu 
Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  136/2007. 
(XI.21.)  számú  határozatával,  Lesenceistvánd  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete a 110/2007. (XI.21.)  számú 
határozatával,  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  116/2007.  (XI.21.)  számú  határozatával  elfogadott 
szervezeti  és  működési  szabályzatot  és  annak  módosításait 
hatályon kívül helyezi.

2.) Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
szervezeti  és  működési  szabályzatát  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szervezeti és működési szabályzat aláírására. 

Határidő: 2011. június 1.
Felelős: polgármester

körjegyző

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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44/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.) Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-testülete 
a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége szervezeti és 

működési szabályzatát (ügyrendjét) jóváhagyja, ezzel 
egyidejűleg Lesencetomaj Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 123/2007. (XI.21.) számú 
határozatával, Lesencefalu Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 136/2007. (XI.21.) számú 
határozatával,  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  
Képviselő-testülete a 110/2007. (XI.21.) számú 
határozatával,  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a 116/2007. (XI.21.) számú határozatával elfogadott 
szervezeti és működési szabályzatot és annak módosításait  
hatályon kívül helyezi.

2.) Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
szervezeti  és  működési  szabályzatát  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szervezeti és működési szabályzat aláírására. 

Határidő: 2011. június 1.
Felelős: polgármester

körjegyző

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

36/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.) Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
„Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  szervezeti  és 
működési  szabályzatát  (ügyrendjét)  jóváhagyja,  ezzel 
egyidejűleg Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete a 123/2007. (XI.21.) számú határozatával, Lesencefalu 
Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  136/2007. 
(XI.21.)  számú  határozatával,  Lesenceistvánd  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete a 110/2007. (XI.21.)  számú 
határozatával,  Uzsa  Települési  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  116/2007.  (XI.21.)  számú  határozatával  elfogadott 
szervezeti  és  működési  szabályzatot  és  annak  módosításait 
hatályon kívül helyezi.

2.) Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
elfogadja  a  „Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége 
szervezeti  és  működési  szabályzatát  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a szervezeti és működési szabályzat aláírására. 

Határidő: 2011. június 1.
Felelős: polgármester

körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –  
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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36/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence 
Völgye”  Települések  Körjegyzősége  szervezeti  és  működési 
szabályzatát  (ügyrendjét)  jóváhagyja,  ezzel  egyidejűleg 
Lesencetomaj  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
123/2007. (XI.21.) számú határozatával, Lesencefalu Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete a 136/2007. (XI.21.)  számú 
határozatával,  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  a  110/2007.  (XI.21.)  számú  határozatával, 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2007. 
(XI.21.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési 
szabályzatot és annak módosításait hatályon kívül helyezi.

2.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
„Lesence  Völgye”  Települések  Körjegyzősége  szervezeti  és 
működési  szabályzatát  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szervezeti és működési szabályzat aláírására. 

Határidő: 2011. június 1.
Felelős: polgármester

körjegyző

5.  "Lesence  Völgye"  Települések  Körjegyzősége  alapdokumentumainak  felülvizsgálata  (Alapító 
Okirat, Társulási megállapodás)
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros László polgármester: Átadta a szót Dr. Takács Nóra körjegyzőnek.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a választásokat követően a képviselő-testületek döntöttek az 
intézmények  alapdokumentumainak  felülvizsgálatáról.  A  szükséges  módosítások  kerület  átvezetésre  a 
dokumentumokban. Ahol sok módosítására volt szükség, ott inkább az új dokumentum elkészítése mellett 
döntöttek az átláthatóság érdekében. 

Mészáros László polgármester:   A 7. oldalon a 18. pontban: az irodaépület felújításával, fenntartásával 
kapcsolatos kiadások a Körjegyzőség  éves költségvetésébe kerülnek tervezésre stb.  Ezt  így nem kívánja 
elfogadni. Minden közös intézménynél az az elv érvényesül, hogy akié az ingatlan, azt terheli a beruházás 
költsége. Nem a fenntartásról van szó, hanem a felújításról, bővítésről.

Kigyós Ferenc polgármester: Egyetért Mészáros László polgármester javaslatával. Az épület tulajdonjoga 
nem változik, így a tulajdonos fizessen. Ha a jövőben átalakul az önkormányzati rendszer és az épületnek 
több tulajdonosa is lesz, abból csak bonyodalmak keletkeznek.

Mészáros László polgármester: Javaslata, hogy két szó módosításával kerüljön elfogadásra a határozati 
javaslat. További kérdés és észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testület  a  kért  módosításokkal   3  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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52/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

• 1.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége fenntartásáról,  mű-
ködtetéséről szóló megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja, 
ezzel egyidejűleg a 2007. július 18-án kelt Lesenceistvánd Telepü-
lés Önkormányzat  Képviselő-testülete a 75/2007.  (VII.18.)  számú 
határozatával,  Lesencetomaj  Település  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a 84/2007. (VII.18.) számú határozatával, Lesencefalu Te-
lepülés Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2007. (VII.18.) szá-
mú  határozatával,  Uzsa  Település  Önkormányzat  az  78/2007. 
(VII.18.)  számú  határozatával  elfogadott  társulási  megállapodását 
hatályon kívül helyezi. 

• 2.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2. melléklet szerinti 
alapító okiratát jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 2009. június 25-én 
kelt Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 
72/2007. (VI.25.) számú határozatával, Lesencetomaj Település Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 78/2007. (VII.25.) számú határo-
zatával, Lesencefalu Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 
44/2007.  (VII.25.)  számú  határozatával,  Uzsa  Település  Önkor-
mányzat az 60/2007. (VII.25.) számú határozatával elfogadott egy-
séges szerkezetű alapító okiratát és módosításait hatályon kívül he-
lyezi. 

3.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és társulási 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 2011. június 01.
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

45/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.) Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége fenntartásáról,

◦ működtetéséről szóló megállapodást az 1. melléklet szerint jó-
váhagyja, ezzel egyidejűleg a 2007. július 18-án kelt Lesence-
istvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2007. 
(VII.18.) számú határozatával, Lesencetomaj Település Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 84/2007. (VII.18.) számú határo-
zatával, Lesencefalu Település Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 83/2007. (VII.18.) számú határozatával, Uzsa Település 
Önkormányzat az 78/2007. (VII.18.) számú határozatával elfo-
gadott társulási megállapodását hatályon kívül helyezi. 

2.) Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2. melléklet sze-
rinti alapító okiratát jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 2009. júni-
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us 25-én kelt Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 72/2007. (VI.25.) számú határozatával, Lesenceto-
maj  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  78/2007. 
(VII.25.)  számú  határozatával,  Lesencefalu  Település  Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 44/2007. (VII.25.) számú határo-
zatával,  Uzsa  Település  Önkormányzat  az  60/2007.  (VII.25.) 
számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító ok-
iratát és módosításait hatályon kívül helyezi. 

3.)  Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  
      felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és társulási 
      megállapodás aláírására. 

Határidő: 2011. június 01.
Felelős: polgármester,

körjegyző

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

37/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

2.) Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete „Le-
sence Völgye” Települések Körjegyzősége fenntartásáról,

◦ működtetéséről szóló megállapodást az 1. melléklet szerint jó-
váhagyja, ezzel egyidejűleg a 2007. július 18-án kelt Lesence-
istvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2007. 
(VII.18.) számú határozatával, Lesencetomaj Település Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 84/2007. (VII.18.) számú határo-
zatával, Lesencefalu Település Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 83/2007. (VII.18.) számú határozatával, Uzsa Település 
Önkormányzat az 78/2007. (VII.18.) számú határozatával elfo-
gadott társulási megállapodását hatályon kívül helyezi. 

2.) Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete „Le-
sence Völgye” Települések Körjegyzősége 2. melléklet szerinti 
alapító okiratát jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 2009. június 25-
én kelt Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete  a  72/2007.  (VI.25.)  számú határozatával,  Lesencetomaj 
Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  78/2007. 
(VII.25.)  számú  határozatával,  Lesencefalu  Település  Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 44/2007. (VII.25.) számú határo-
zatával,  Uzsa  Település  Önkormányzat  az  60/2007.  (VII.25.) 
számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító ok-
iratát és módosításait hatályon kívül helyezi. 

3.) Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete 
           felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és társulási 

      megállapodás aláírására. 

Határidő: 2011. június 01.
Felelős: polgármester,

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

37/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

• 1.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete „Lesence 
•       Völgye” Települések Körjegyzősége fenntartásáról,

működtetéséről szóló megállapodást az 1. melléklet szerint jó-
váhagyja, ezzel egyidejűleg a 2007. július 18-án kelt Lesence-
istvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2007. 
(VII.18.) számú határozatával, Lesencetomaj Település Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 84/2007. (VII.18.) számú határo-
zatával, Lesencefalu Település Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 83/2007. (VII.18.) számú határozatával, Uzsa Település 
Önkormányzat az 78/2007. (VII.18.) számú határozatával elfo-
gadott társulási megállapodását hatályon kívül helyezi. 

2.) Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „Lesence 
Völgye” Települések Körjegyzősége 2. melléklet szerinti alapí-
tó okiratát jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 2009. június 25-én 
kelt  Lesenceistvánd Település Önkormányzat  Képviselő-testü-
lete a 72/2007. (VI.25.) számú határozatával, Lesencetomaj Te-
lepülés Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2007. (VII.25.) 
számú  határozatával,  Lesencefalu  Település  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  a  44/2007.  (VII.25.)  számú  határozatával, 
Uzsa Település Önkormányzat az 60/2007. (VII.25.) számú ha-
tározatával  elfogadott  egységes  szerkezetű  alapító  okiratát  és 
módosításait hatályon kívül helyezi. 

3.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 
           felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és társulási 

      megállapodás aláírására. 

Határidő: 2011. június 01.
Felelős: polgármester,

körjegyző

6. "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola belső ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester 
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került.

Kigyós Ferenc polgármester:  Véleménye  szerint  nem kötelező elfogadni  azt,  amit  írtak.  Az összegzés 
utolsó  pontjában  azt  írják,  hogy  a  hozzájárulás  nem  teljesítése  esetén  inkasszót  nyújthatnak  be  az 
önkormányzat  ellen. Sajnos volt  olyan,  hogy késve került  átutalásra a finanszírozás. Nem azért,  mert  az 
önkormányzat nem akart fizetni, hanem mert nem tudott. Szerinte ezt a részt ki kellene hagyni.

Mészáros  László  polgármester: Elmondta,  hogy  erről  majd  az  iskola  alapdokumentumainak 
felülvizsgálatánál kell beszélni. Ez a napirend az ellenőrzés elfogadásáról szól.

21



Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy a megállapításokat nem muszáj figyelembe venni. Ezzel a 
későbbiek folyamán  vissza  lehet  élni.  Nem azért  késik valaki  a finanszírozással,  mert  nem akar  fizetni, 
hanem mert  nem tud.  Hiába lesz  beadva az inkasszó,  nem tudják majd  leemelni,  mert  nem lesz miből. 
Szerinte nem kötelező ezt a megállapodásba foglalni. Maradjon úgy, ahogy eddig volt.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ezt a jelentést csak tudomásul lehet venni, megmásítani nem 
lehet.  Erről  majd  a  következő  napirendi  pontnál  kell  beszélni  az  iskola  alapdokumentumainak 
felülvizsgálatánál.

Mészáros László polgármester: További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

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

53/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola 2009. évre  
vonatkozó  szabályszerűségi  ellenőrzésének  ellenőrzési  jelentését  
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

46/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola 2009. évre  
vonatkozó  szabályszerűségi  ellenőrzésének  ellenőrzési  jelentését  
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

38/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola 2009. évre  
vonatkozó  szabályszerűségi  ellenőrzésének  ellenőrzési  jelentését  
tudomásul veszi.

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

38/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete a "Lesence 
Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola 2009. évre vonatkozó 
szabályszerűségi  ellenőrzésének  ellenőrzési  jelentését  tudomásul  
veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

7.  "Lesence  Völgye"  Közös  Fenntartású  Általános  Iskola  alapdokumentumainak  (Alapító  okirat, 
Társulási megállapodás) felülvizsgálata 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester 
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László  polgármester: Itt  szeretne  reagálni  Kigyós  Ferenc  előző  napirendi  pontnál  felvetett 
kérdésére. Elmondta, hogy ez a pont eddig is benne volt, tehát ezt egyszer már Kigyós Ferenc polgármester 
úr megszavazta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a társulási törvény kötelezőként írja elő azt, hogy ennek 
bent  kell  lennie.  Az  más  dolog,  hogy  az  önkormányzatok  élnek-e  vele,  vagy  sem.  Törvényességi 
szempontból  ha  megvizsgálják  és  nem  lesz  benne,  akkor  vissza  fogják  küldeni  és  módosítani  kell  a 
megállapodást.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy 2008. január 1-jétől ez kötelező elem, de korábban is szerepelt 
a települések közti megállapodásokban, ebből nem volt eddig probléma. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy véleménye szerint a négy önkormányzat jól összedolgozik és 
ebből még sosem volt probléma, hogy késett a finanszírozás.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Elmondta,  hogy a  két  pénzügyes  megbeszéli  egymással  is,  vele  is  és  a 
polgármesterekkel is a finanszírozási kérdéseket. Jó az együttműködés az önkormányzatok között. 

Völgyi Antalné képviselő: Pontosítani szeretné azt, hogy a Társulási Tanács jóváhagyja és nem elfogadja a 
nevelőtestület munkatervét. A Társulási Tanács hatáskörénél kell ezt javítani.

Mészáros László polgármester: Elmondta,  hogy ez  javításra fog kerülni.  További  kérdés és  észrevétel 
hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.

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

54/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 1. melléklet 
szerinti társulási megállapodását jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
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25/2007. (II.28.) számú határozatával, Lesencefalu Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2007. (II.28.) számú 
határozatával, Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete a 23/2007. (II.28.) számú határozatával,  Uzsa Települési  
Önkormányzat az 31/2007. (II.28.) számú határozatával elfogadott  
társulási megállapodását, valamint annak módosításait hatályon 
kívül helyezi. 

2.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2. melléklet 
szerinti alapító okiratát jóváhagyja, ezzel egyidejűleg Lesencetomaj 
Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  77/2009.  (VI.25.)  
számú határozatával, Lesencefalu Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 43/2009. (VI.25.) számú határozatával, 
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
71/2009. (VI.25.) számú határozatával, Uzsa Települési 
Önkormányzat az 59/2009. (VI.25.) számú határozatával elfogadott 
alapító okiratát, valamint annak módosításait hatályon kívül helyezi. 

3.)  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és társulási 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 2011. június 1.
Felelős: polgármester

körjegyző

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

47/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.)  Lesencetomaj  Település Önkormányzata  Képviselő-testülete a  
„Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 1. melléklet 
szerinti társulási megállapodását jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
25/2007. (II.28.) számú határozatával, Lesencefalu Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2007. (II.28.) számú 
határozatával, Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete a 23/2007. (II.28.) számú határozatával,  Uzsa Települési  
Önkormányzat az 31/2007. (II.28.) számú határozatával elfogadott  
társulási megállapodását, valamint annak módosításait hatályon 
kívül helyezi. 

2.) Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-
testülete a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2. 
melléklet szerinti alapító okiratát jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
77/2009. (VI.25.) számú határozatával, Lesencefalu Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2009. (VI.25.) számú 
határozatával, Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete a 71/2009. (VI.25.) számú határozatával, Uzsa Települési  
Önkormányzat az 59/2009. (VI.25.) számú határozatával elfogadott 
alapító okiratát, valamint annak módosításait hatályon kívül helyezi. 
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3.)  Lesencetomaj  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és társulási 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 2011. június 1.
Felelős: polgármester

körjegyző

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

39/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.)  Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  
„Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 1. melléklet 
szerinti társulási megállapodását jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
25/2007. (II.28.) számú határozatával, Lesencefalu Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2007. (II.28.) számú 
határozatával, Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete a 23/2007. (II.28.) számú határozatával,  Uzsa Települési  
Önkormányzat az 31/2007. (II.28.) számú határozatával elfogadott  
társulási megállapodását, valamint annak módosításait hatályon 
kívül helyezi. 

2.)  Lesencefalu  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  
„Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2. melléklet 
szerinti alapító okiratát jóváhagyja, ezzel egyidejűleg Lesencetomaj 
Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  77/2009.  (VI.25.)  
számú határozatával, Lesencefalu Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 43/2009. (VI.25.) számú határozatával, 
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
71/2009. (VI.25.) számú határozatával, Uzsa Települési 
Önkormányzat az 59/2009. (VI.25.) számú határozatával elfogadott 
alapító okiratát, valamint annak módosításait hatályon kívül helyezi. 

3.) Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és társulási 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 2011. június 1.
Felelős: polgármester

körjegyző

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

39/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

1.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence 
Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 1.  melléklet  szerinti  
társulási megállapodását jóváhagyja, ezzel egyidejűleg 
Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
25/2007. (II.28.) számú határozatával, Lesencefalu Települési 

25



Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2007. (II.28.) számú 
határozatával, Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete a 23/2007. (II.28.) számú határozatával,  Uzsa Települési  
Önkormányzat az 31/2007. (II.28.) számú határozatával elfogadott  
társulási megállapodását, valamint annak módosításait hatályon 
kívül helyezi. 

2.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence 
Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2.  melléklet  szerinti  
alapító okiratát jóváhagyja, ezzel egyidejűleg Lesencetomaj 
Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  77/2009.  (VI.25.)  
számú határozatával, Lesencefalu Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 43/2009. (VI.25.) számú határozatával, 
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
71/2009. (VI.25.) számú határozatával, Uzsa Települési 
Önkormányzat az 59/2009. (VI.25.) számú határozatával elfogadott 
alapító okiratát, valamint annak módosításait hatályon kívül helyezi. 

3.) Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és társulási 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 2011. június 1.
Felelős: polgármester

körjegyző

8.  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  megállapodás  felülvizsgálatának 
jóváhagyása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester 
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy az anyag terjedelme miatt e-mailben került megküldésre 
az anyag.

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy ez akkor fog hatályba lépni,  ha minden a Társulásban lévő 
önkormányzat elfogadta.

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy alaposan át lett nézve az anyag kistérségi szinten. Vitára 
bocsátotta a napirendet. Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a kérdést.

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

55/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. 
évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a (9) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról.
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Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca és Környéke kistérség Többcélú Társulás tag települése a  
lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok 
kapcsolat- és együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására a 
feladatellátás összehangolására törekszik.

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítását, kiegészítését - a módosításokkal, kiegészítésekkel 
egységes  szerkezetbe  foglaltan  -  az  előterjesztésnek  megfelelően  
jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

48/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. 
évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a (9) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról.

Lesencetomaj Település Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Tapolca és Környéke kistérség Többcélú Társulás tag települése a  
lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok 
kapcsolat- és együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására a 
feladatellátás összehangolására törekszik.

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítását, kiegészítését - a módosításokkal, kiegészítésekkel 
egységes  szerkezetbe  foglaltan  -  az  előterjesztésnek  megfelelően  
jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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40/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Önkormányzat  Képviselő-testülete a 2004.  
évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a (9) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 
módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról.

Lesencefalu  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  
Tapolca és Környéke kistérség Többcélú Társulás tag települése a  
lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok 
kapcsolat- és együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására a 
feladatellátás összehangolására törekszik.

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítását, kiegészítését - a módosításokkal, kiegészítésekkel 
egységes  szerkezetbe  foglaltan  -  az  előterjesztésnek  megfelelően  
jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

40/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. 
törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a (9) bekezdés b)  
pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt Tapolca és Környéke  
Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának, 
kiegészítésének jóváhagyásáról.

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca 
és Környéke kistérség Többcélú Társulás tag települése a lakosság 
szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok 
kapcsolat- és együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására a 
feladatellátás összehangolására törekszik.

A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosítását, kiegészítését - a módosításokkal, kiegészítésekkel 
egységes  szerkezetbe  foglaltan  -  az  előterjesztésnek  megfelelően  
jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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9. Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros László polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta,  hogy egy jól  összerakott  anyag  került  kiküldésre.  Aki  elolvasta, 
annak egyértelművé válik, hogy a Körjegyzőségen milyen minőségű és mennyiségű munka folyik. Rengeteg 
ügyirat volt és nagy a papírforgalom is. Elfogadásra javasolja.

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy a Körjegyzőség dolgozóinak el kell látniuk egy iskola, két 
óvoda, egy szociális társulás, a védőnői szolgálatok és a háziorvosi szolgálattal kapcsolatos tennivalókat. A 
dolgozók  kimagasló  munkát  végeznek.  Ennyi  tennivaló  mellett  természetesen  előfordulhatnak  hibák  is. 
Elfogadásra javasolja a napirendet.

Mészáros László polgármester:  Kérte a képviselőket,  hogy aki  egyetért  a  beszámoló  elfogadásával,  az 
jelezze kézfeltartással.

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

56/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

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

49/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:
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41/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

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

41/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesence 
Völgye” Települések Körjegyzőségének 2010. évi tevékenységéről  
előterjesztett beszámolót elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

10. A körjegyző 2010. évi teljesítmény értékelése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Mészáros László polgármester:  Átadta a szót Tóth Csaba polgármesternek.

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a Körjegyzőség munkáját a körjegyző irányítja, vezeti. Mivel 
napi  kapcsolatban van a dolgozókkal,  látja,  hogy mennyire  leterheltek.  Lehet  látni,  hogy nagy a szigor. 
Elmondta,  hogy  a  pénzügyön  van  a  legfeszültebb  munka.  A  körjegyző  tartja  a  pozícióját,  munkájával 
elégedett.  A Kistérségnél is  elismerik,  hogy a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségén milyen  jó 
minőségű munka folyik. Arra kéri a körjegyzőt, hogy egy kicsit többet mosolyogjon a polgármesterekre és a 
munkatársakra, hisz az csak előnyére válik.

Mészáros  László  polgármester: Elmondta,  hogy  azért  nem ment  ki  írásos  anyag,  mert  ez  nem az  ő 
kompetenciájuk, hanem Tóth Csaba polgármester úré. Elfogadásra javasolja a polgármester úr értékelését. 
Szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

57/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete 
körjegyző 2010. évi teljesítmény értékelését elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
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Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül – egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

50/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Település Önkormányzata Képviselő-testülete 
körjegyző 2010. évi teljesítmény értékelését elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

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

42/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Település Önkormányzata Képviselő-testülete 
körjegyző 2010. évi teljesítmény értékelését elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

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

42/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete körjegyző 2010. 
évi teljesítmény értékelését elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

11. Tájékoztató a Fogászat 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Mészáros László polgármester 
Kigyós Ferenc polgármester
Kovács Károly polgármester

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László  polgármester: Elmondta,  hogy  az  önkormányzat  biztosítja  a  rendelőt  a  fogászat 
működéséhez. Balatonedericsen van még egy rendelő. A fogászati megállapodás hat település között  jött 
létre.

Töreky Ottóné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy havonta kap működési támogatást is.

Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy az alapfeladatok kerülnek ellátásra.

Kulcsár Gábor képviselő: Elmondta, hogy hosszú a várakozási idő. Egy hónapot kell várni egy időpontra.
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Mészáros László polgármester: Elfogadásra javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte, hogy aki egyetért, az 
jelezze kézfeltartással.

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

58/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Fogászat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

51/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Fogászat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

43/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Fogászat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

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

43/2011. (IV.19.) Képviselő-testületi határozat

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogászat 2010. 
évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Mészáros László polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 18 óra 00 perckor 
bezárta.

Mészáros László Dr. Takács Nóra Tóth Csaba
polgármester körjegyző polgármester

Kovács Károly Kigyós Ferenc
polgármester polgármester

Kulcsár Gábor Nyirő Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

Illés Dezső Csekőné Ernhoffer Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő
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