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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  február  09-én 
(szerda) 19.05 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház 

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

Nagy Károly alpolgármester
Dr. Benedek Ádám, Varjúné Fodor Edit, és Orbán Kálmán képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  11.§.  (9)  bekezdése, 
alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 
képviselőből 5 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

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

(A polgármester átruházott  hatáskörben hozott  határozatokról szóló tájékoztató és a lejárt határidejű  
határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés,  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  polgármester  átruházott  hatáskörben  hozott  
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben  
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

Tóth Csaba polgármester:  Kérte, hogy 1. napirendi pontként legyen felvéve a 2011. évi közvilágítás 
ügye. Amennyiben a beszámolókkal kapcsolatban maghívottak érkeznek, kérte azon napirendi pontokat 
tárgyalni.

Lesenceistvánd Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –  
az alábbiak szerint állapítja meg a napirendet:



N A P I R E N D :

1.) 2011. évi közvilágítás
2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetési  rendeletének  megalkotása 
(rendelettervezet)
3.) Rendelet a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól 
4.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2009. (V.22.) Kt. rendelet módosítás.
5.) Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 6/2008. (V.29.) Kt. rendelet 
módosítása
6.) A helyi adókról szóló 18/2009. (XI. 20.) Kt. rendelet módosítás
7.) Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
8.) A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2010. évi  befizetésének teljesítéséről
9.) Tájékoztató a polgármester 2010. évi tevékenységéről
10.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
11.) Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatási kérelme
12.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme
13.) Polgármester 2011. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
14.) Beszámoló a Művelődési Ház 2010. évi tevékenységéről
15.) Beszámoló a Nyugdíjasklub 2010. évi tevékenységéről
16.) Beszámoló a Vöröskereszt 2010. évi tevékenységéről
17.) Beszámoló a könyvtár-teleház 2010. évi tevékenységéről

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) 2011. évi közvilágítás
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a közvilágításhoz az elektromos áramot eddig is a KÖZVIL 
Első Magyar Közvilágítási Zrt-től vették. 2011. december 31-ig velük van szerződésük. Ennek a cégnek 
az  önkormányzat  részvényese  4  millió  forinttal.  Az  ár  amit  adtak  13,80  Ft/kW.  Javasolta,  hogy  az 
ajánlatot fogadják el.

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közvilágítási célra beszerzett villamos energiára vonatkozóan 
alkalmazott árat 13,80 Ft/kWh összegben tudomásul veszi, amely 
nem tartalmazza az energiaadót, ÁFA-t, általános 
rendszerhasználati díjakat és a MAVIR pénzeszközök díját.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző
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2.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetési  rendeletének  megalkotása 
(rendelettervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester: Az  előterjesztéshez  kapcsolódóan  elmondta,  hogy  le  kíván  mondani  a 
caffeteria  juttatásáról,  úgy hogy a költségvetésbe máshova  szeretné beépíteni.  Elmondta,  hogy ehhez 
hozzátartozik,  hogy az uzsai  kőbányával  létrejött  a  szerződés a fűnyírás  és a téli  síkosság-mentesítés 
ügyében.  50.000 Ft  + ÁFA-ért  lesz  lenyírva  nekik  a  fű  alkalmanként.  A költségvetési  rendelet  nem 
tartalmazza,  de  a  caffeteriájának  összeg  és  az  Uzsa  felé  kiszámlázott  összeg  fedezetet  nyújtana  egy 
traktorra szerelhető munkagéphez,  aminek ára 200.000 Ft  + ÁFA. Elmondta,  hogy annyira  rosszak a 
hegyi utak, hogy ha hozatnak kőzúzalékot, akkor ezzel a géppel el lehetne teríteni. Egy vagy két nap alatt 
megtérülne  az  ára.  Kéri  Gutmajer  Tiborné  pénzügyi  főmunkatársat,  hogy  a  gép  árának  tudatában 
módosítsa a költségvetést és az már a módosításokkal kerüljön elfogadásra. Kérte, hogy akinek kérdése, 
vagy hozzászólása van, az tegye meg.

Orbán Kálmán képviselő: Javaslata,  hogy ne legyen betervezve az, hogy pénz fog bejönni Uzsáról, 
hanem legyen a hitel megnövelve.

Tóth Csaba polgármester: Elfogadásra javasolja a megbeszélt módosításokkal az előterjesztést. 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2011. (II.09.) számú  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

• 1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete 
a  polgármester  2011.  évi  cafetéria-juttatás  keretösszegét  a 
köztisztviselők  számára  meghatározott  keretösszeggel  azonos 
mértékben  144.000,-Ft.  azaz  Egyszáznegyvennégy-ezer 
forintban határozta meg. 

•
• 2.) Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere saját kérésére az 

1.)  pontban  meghatározott  összegről  lemond  Lesenceistvánd 
Települési Önkormányzat részére gléder vásárlás céljából.

•
• 3.)  Tóth  Csaba  polgármester  kéri  a  pénzügyi  főmunkatársat, 

hogy a 2011. évi költségvetésben a város- és községgazdálkodás 
szakfeladatot a fentieknek megfelelően módosítsa.

                                                                 Határidő: 2011. március 01.

 Felelős: alpolgármester
körjegyző

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

1/2011. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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( Megérkezett Molnár Tiborné a Nyugdíjasklub vezetője, Ézsi Lajosné a Helyi Vöröskereszt részéről és  
Nagy Károlyné a Kultúrház vezetője. )

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte  a  Nyugdíjasklub  vezetőjét  Molnár  Tibornét,  a  Vöröskereszt 
részéről Ézsi Lajosnét és a Kultúrház vezetőjét Nagy Károlynét. A megjelentekre tekintettel kérte, hogy 
fentiek beszámolója miatt a napirendi pontjaikat hozzák előre.

Lesenceistvánd  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  –  
egyhangúlag –  elfogadta, hogy a Kultúrház, a Nyugdíjasklub, és a Helyi Vöröskereszt beszámolója  
következzen a napirenden.

3.) Beszámoló a Művelődési Ház 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: A beszámoló kiküldésre került. Megkérdezte Nagy Károlynét, hogy kívánja-
e valamivel kiegészíteni a leírtakat.

Nagy  Károlyné  a  Kultúrház  vezetője: Csak  annyit  szeretett  volna  elmondani,  hogy májustól  1-től 
megszűnteti a közalkalmazotti jogviszonyát, mert nyugdíjba vonul. A zökkenőmentes átmenet miatt szól 
erről korábban.

Tóth Csaba  polgármester:  Sajnálja,  hogy Nagy Károlyné  elmegy,  de  a  döntését  tiszteletben  tartja. 
Megköszönte eddigi tevékenységét és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánt.

Mivel  kérdés  és  hozzászólás  nem  érkezett,  szavazásra  bocsátotta  a  Kultúrház  beszámolójának 
elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

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

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4.) Beszámoló a Nyugdíjasklub 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester:  Megköszönte  Molnár  Tibornénak  a  Nyugdíjasklub  munkáját.  Elmondta, 
hogy az előterjesztést olvasva látszik, hogy mozgalmas volt az elmúlt év. Megkérdezte, hogy kívánja-e 
valamivel kiegészíteni a leírtakat.

Molnár Tiborné a Nyugdíjasklub vezetője: Annyit szeretett volna elmondani, hogy még nem végleges 
a létszámuk. Márciusban már pontosan meg tudja mondani.

Mivel  kérdés  és  hozzászólás  nem érkezett,  a  levezető  elnök  szavazásra  bocsátotta  a  Nyugdíjasklub 
beszámolójának elfogadását.
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

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

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5.) Beszámoló a Vöröskereszt 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Megkérdezte Ézsi Lajonét, kíván-e valamit hozzáfűzni a beszámolóhoz.

Ézsi Lajosné a Vöröskereszt részéről: Elmondta, hogy a Sportpályán rendezett Szent Iván és nagyon jól 
sikerült.  Az  előkészületi  munkákban  is  segédkeztek.  Amit  még  szeretett  volna  kiemelni,  az 
iszapkatasztrófánál nyújtott segítség.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ott fizikai segítséget is nyújtottak. Megköszönte a kiegészítő 
információkat. Mivel további kérdés és észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a kérdést.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

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

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6.) Rendelet a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy az  anyakönyvi  eljárást  meghatározó jogszabályok  2011. 
január 1. napjától módosultak. A módosított  rendelkezések meghatározzák a házasságkötés szabályait, 
például, hogy hivatali időben a hivatalos helyiségben, vagy hivatali időn kívüli, valamint külső helyszínen 
történik  a   házasságkötés.  Meghatározza  azokat  a  napokat,  melyeken  nem  köthető  házasság.  A 
szolgáltatásért  díjat  kell  fizetni. Az  Önkormányzatoknak  meg  kell  határozni  helyi  rendeletben  a 
munkaidőn  kívül  megkötött  házasságért  az  Önkormányzatnak  járó  díjat,  a  hivatali  helyiségen  kívül 
megkötött házasságért az Önkormányzatnak járó díjat, a meghatározott díjakból az anyakönyvvezetőnek 
járó díjat  valamint  a  munkaidőn  kívüli  és  hivatali  helyiségen  kívüli  házasságkötés  engedélyezésének 
szabályait. 

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Elmondta,  hogy  munkaidőben  és  hivatali  helyiségben  ingyenes  a 
házasságkötés. A négy település polgármestere kérte, hogy egységes legyen ez a rendelet.
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Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  kérdésük,  hozzászólásuk  az 
előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

2/2011. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási 
díjairól
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2009. (V.22.) Kt. rendelet módosítás.
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  ez  a  rendelet  módosítás  az  előző  napirendi  ponthoz 
kapcsolódik. A helyi lakosoknak szeretne a házasságkötéshez támogatást nyújtani. 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, elfogadásra javasolta.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

3/2011. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2009. 
(V.22.) Kt. rendelet módosításáról
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8.) Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 6/2008. (V.29.) Kt. rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy erre a rendeletmódosításra a házasságkötési támogatás miatt 
volt szükség. Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

4/2011. (II.09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Az egyes önkormányzati hatósági jogkörök átruházásáról szóló 
6/2008. (V.28.) Kt. rendelet módosításáról
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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9.)   A helyi adókról szóló 18/2009. (XI. 20.) Kt. rendelet módosítás  
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, azért kellett a rendeletet módosítani, mert megszűnt a vállalkozók 
kommunális adója.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

5/2011. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A helyi adókról szóló 18/2009. (XI. 20.) Kt. rendelet 
módosításáról.
( A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10.) Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a közbeszerzési tervet minden évben meg kell csinálni. Az 
önkormányzat közbeszerzést az idei évre nem tervez.

Tóth  Csaba  polgármester: Kérdés  és  észrevétel  nem  hangzott  el,  így  szavazásra  bocsátotta  a 
közbeszerzési terv jóváhagyását. 

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete 
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 5. §. (1) 
bekezdése, valamint az Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának rendelkezése alapján 2011. évre összesített 
közbeszerzési tervet nem készít.
Amennyiben év közben közbeszerzési igény merülne fel, a 
közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

11.)   A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2010. évi  befizetésének teljesítéséről  
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
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Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a táblázat a helyi adókról szóló rendelet előterjesztésében is 
megtalálható. Kitűnik, hogy a tervezetthez képest mindenhol  több adó folyt  be, kivéve a kommunális 
adót, de az is majdnem 100 %. A zárszámadáskor részletesen ki lesz elemezve, hogy milyen hatással volt 
a költségvetésre. Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2011. (II.09) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi adók teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

12.) Tájékoztató a polgármester 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés!)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy épp most ír egy cikket a helyi újságnak a tavalyi évről. Az 
elmúlt  évben  is  arra  törekedett,  hogy  a  bevételi  források  maximálisan  ki  legyenek  használva  és  a 
költségvetés egyensúlyban legyen tartva. Beruházások és fejlesztések is történtek, példaként említette a 
ravatalozó építését és a munkagépbeszerzést. Az Önhiki-n is sikerült pénzt nyerni. Elmondta, hogy sok 
terve van a jövőre nézve is. Cégeket is kell Istvándra csábítani az iparűzési adó miatt. Megkérdezte a 
képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az előterjesztéshez.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármester 2010. évi tevékenységéről szóló – a határozat 
mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester

13.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Benedek Ádám Ügyrendi Bizottság elnöke
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Dr. Benedek Ádám képviselő: Elmondta, hogy mindenki időben leadta a vagyonnyilatkozatát.
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Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  kérdésük,  hozzászólásuk  az 
előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2011. (II. 09) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

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

Határidő: azonnal
Felelős: Ügyrendi Bizottság Elnöke

körjegyző

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

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy tavaly forráshiány miatt el kellett utasítani a kérelmet, de az 
idei évre be lett tervezve a támogatás. 150.000 Ft-ot terveztek erre a célra, úgy hogy az első félévben fele 
legyen  elutalva,  a  másik  félévben  pedig  a  másik  fele.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  kérdésük, 
hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Képviselő-testülete a Tapolcai Önkormányzati 
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 2011. évi működéséhez 
150.000,- Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer Forint anyagi hozzájárulást 
nyújt.

2. Lesenceistvánd Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 
(II.14.) számú rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására 
tervezett összeg terhére 150.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon 
az alábbi ütemezés szerint:

• a.) 2011. március 31-ig 75.000 Ft
• b.) 2011. szeptember 30-ig 75.000 Ft

3. Lesenceistvánd Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú 
pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá 
felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást 
követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet 
tájékoztassa.

Határidő: 2a.) 2011.március 31
2b.) 2011. szeptember 30.

Felelős:polgármester
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15.)   Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme  
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  a  Katasztrófavédelem  már  a  tavalyi  évben  is  kapott 
támogatást.  Idén  15.000  Ft  lett  betervezve  számukra.  Megkérdezte  a  képviselőket,  van-e  kérdésük, 
hozzászólásuk az előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Tapolcai Polgári Védelmi  
Iroda 2011. évi működéséhez 15.000,- Ft, azaz tizenötezer Forint 
anyagi hozzájárulást nyújt.

2. Lesenceistvánd Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló1 /2011. 
(II.14.) számú rendeletében a nonprofit szervezetek támogatására 
tervezett összeg terhére 15.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.

3. Lesenceistvánd Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. számú melléklet szerinti működési célú 
pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására, továbbá 
felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról az átadást 
követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet 
tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

16.) Polgármester 2011. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy 39 nap szabadság jár neki. Ha ő szabadságon van, akkor 
Nagy Károly  alpolgármester  helyettesíti.  Kérdezte  a  képviselőket,  van-e  kérdésük,  hozzászólásuk  az 
előterjesztéshez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete az  
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, polgármester tárgyévre 
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vonatkozó szabadságolási tervét (az előterjesztés 1. számú 
melléklete) elfogadta. 

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
körjegyző

17.) Beszámoló a könyvtár-teleház 2010. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Bogdánné Gróf Margit, a könyvtár és teleház vezetője beteg, 
ezért nem tudott eljönni, de a kiküldött anyagban minden benne van, így elfogadásra javasolja.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2011. (II.09) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Könyvtár és Teleház 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Csaba polgármester:  További  napirend hiányában  a  képviselő-testület  nyilvános  20.00 órakor 
bezárta.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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