LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 492-1/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-ai
(szerda) 18.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Az ülésen megjelentek:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester
Varjúné Fodor Edit, Orbán Kálmán képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Takács Nóra

körjegyző

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 4 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. Kérte,
hogy a Borvidéki út pályázat, az autóbusz betérési szerződés felmondása, az ELMIB Zrt-vel történő
szerződéskötés, a körzeti megbízott szolgálatteljesítési helyével kapcsolatos napirend és a polgármester
szabadságolási tervének módosítás kerüljenek felvételre a napirendek tárgyalásához.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal
nélkül – egyhangúlag – az alábbiak szerint állapította meg a napirendet:
N A P I R E N D E K:
1. A belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján a közoktatási feladatokat ellátó
intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása pályázathoz önerő biztosításához nyilatkozat és
önerő meghatározása
2. Borvidéki út pályázat
3. Autóbusz betérési szerződés felmondása
4. Szerződéskötés az ELMIB Zrt-vel intézményi villamos-energia ellátásra
5. Körzeti megbízott szolgálatteljesítési helye
6. Polgármester 2011. évi szabadságolási ütemtervének módosítása
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. A belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján a közoktatási feladatokat ellátó
intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása pályázathoz önerő biztosításához nyilatkozat és
önerő meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
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Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy jelen pályázat benyújtási határideje 2011. április 1. A pályázat
az önkormányzati intézmények felújításához nyújt 80 %-os támogatást. A pénzt fűtéskorszerűsítésre,
nyílászárók cseréjére és hőszigetelésre gondolnák elsősorban elkölteni. Megmutatta a képviselőknek a
terveket a tervezett beruházásról. Az óvoda bejáratai fölé előtetőt szeretnének csináltatni, valamint az egyik
bejáratot is ki szeretnék cserélni. A megvalósítani kívánt feladatok a következők: az alap vízszigetelése, a
falak külső hőszigetelése, a maradék nyílászárók cseréje, a konyha kiszolgáló helyiségeinek befejezése, a
tetőhéjazat cseréje és fiú és lány wc kialakítása, valamint az egyik csoportszobában parketta csere.
Elmondta, hogy majdnem biztos, hogy nem fogják megadni azt az összeget, amit kértek. Ha kevesebb
támogatást adnak, akkor a tetőhéjazat marad. Arra kell törekedni, hogy a legfontosabbak meglegyenek,
ilyen például a vízszigetelés és a hőszigetelés. Tájékoztatta a képviselőket hogy a beruházás összköltsége
közel 23 millió forint.
Orbán Kálmán képviselő: Kérdése, hogy a terveken látható térkövezés is bele tartozik-e a kiadásokba?
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az már kész van. Kérte a képviselőket, hogy akinek kérdése
van, az tegye fel.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:

33/2011. (III.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a belügyminiszter 7/2011. (III.9.) BM rendeletében
megfogalmazott közoktatási intézmény infrastrukturális
fejlesztésére, felújítására kiírásra pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye:
Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
8319 Lesenceistvánd, Zrínyi u. 10.
A fejlesztés forrás összetétele
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

adatok Ft-ban
2011. év
4.598.589,18.394.357,22.992.946,-

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját forrás
összegét a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.14.) számú
rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2011. április 1.
polgármester
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2. Borvidéki út pályázat
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a szóban forgó pályázat ügye már elég régóta húzódik.
Határozatot kell hozni arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület tudomásul veszi a Mezőgazdasági- és
Vidékfejlesztési Hivatal nemleges döntését és nem kívánja bírósági úton megtámadni a határozatot.
Elmondta, hogy elment az MVH irodába, hogy betekinthessen az iratokba és megtudja, miért hoztak
nemleges döntést. Sajnos olyan igazolások nem lettek leadva, amelyeket külön a 125/2009. (IX.29.)
Kormányrendelet szabályozott. Ezt közvetlenül a pályázat kiírása előtt alkották és olyan pontok voltak
benne, hogy az Országos Kutatási és Szaktanácsadói Nonprofit Zrt-től kellett volna kérni egy olyan
igazolást, hogy a tervezett beruházás logisztikailag fontos úthoz tartozik, illetve hogy a pályázatban szereplő
utak közforgalom számára használhatók és a kérelemben szereplő összes út, árok vízi létesítményhez
csatlakozik. Meg kellett volna határozni, hogy hány munkahelyet létesít az önkormányzat ezzel a
beruházással. Sajnos nem érték el azt a 46 pontot, ami támogatásra jogosítana. Az idei évben újra lesz kiírás
és akkor újra lehet pályázni. Elmondta, hogy van egy olyan terület, ahova nem tudtak közútkezelői
hozzájárulást szerezni, mert még mindig a TSZ tulajdonában van, de nem emiatt került elutasításra.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a kérdést.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
34/2011. (III.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
által a 125/2009. (IX.29.) FVM rendelet alapján EMVA-ból a
mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások jogcímre
2009. október 30. napján benyújtott, 2053867469 azonosító számon
nyilvántartott támogatási kérelem elutasítását tudomásul veszi.
2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatósága ellen bírósági felülvizsgálatot az
elutasítás miatt nem kíván kezdeményezni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

3. Autóbusz betérési szerződés felmondása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy határozatot kell hozni arra vonatkozóan, hogy 2011. április 01től a buszbetérési szerződést felmondja az önkormányzat. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy tárgyalt
a Volán igazgatójával, aki azt mondta, hogy mivel jogszabályi változások voltak és államilag finanszírozzák
ezeknek a menetrendeknek a költségeit, ha felmondásra kerül a szerződés, annak semmilyen
következménye nem lesz.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
35/2011. (III.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Somló Volán Rt. Tapolcai
Igazgatóságával kötött 2000/T/2 számú személyszállítási szerződést
a szerződés 4. pontja értelmében 2011. április 01. napjával
felmondja.
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Határidő:
2011. április 01.
Felelős:polgármester
4. Szerződéskötés az ELMIB Zrt-vel intézményi villamos-energia ellátásra
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy korábban már volt róla szó, hogy az önkormányzat átmenne az
ELMIB Zrt-hez, csak az E.ON-nal nem lehetett szerződést bontani. Az ELMIB Zrt. Kedvezőbb áron adná a
villamos-energiát, 19,41,- forintra adott ajánlatot. Mivel az E.ON az egyetemes energiaszolgáltatási díjat
megemelte és erről nem tájékoztatott, ezért joga van az önkormányzatnak felmondani a jelenlegi szerződést.
Lényegesen magasabb lenne a díja, mint az ELMIB Zrt-é, ők ugyanis még kedvezőbb ajánlatot tettek,
19,12,- Ft összegben.
Orbán Kálmán képviselő: Kérdése, hogy a lakosság is köthet-e az ELMIB Zrt-vel szerződést?
Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselőt, hogy nem, csak a közintézményekkel kötnek
szerződést. Az egyetemes energiaszolgáltatási árból a versenypiaci árba lépnek át.
Nagy Károly alpolgármester: Kérdése, hogy mi a különbség a szolgáltatásban?
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy semmi. Ezentúl nem az E.ON-nak lesz fizetve- Az ELMIB Zrt.
megvesz valamennyi kW-ot és azt betáplálja a magyar hálózatba. Meg kellett adni, hogy az
önkormányzatnak hány kW a szükséglete.
Nagy Károly alpolgármester: Kérdése, hogy a gáz szolgáltató marad-e az E.ON? Ott is van lehetőség
váltani.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ott nem történt változás. Az áramszolgáltatásnál vissza is lehet
térni az E.ON-hoz. Fel is keresték, hogy kedvezőbb ajánlatot adjanak, de nem fogadta el. A közvilágítást
immár nyolcadik éve az ELMIB Zrt-től veszi az önkormányzat és részvénye is van a cégnél. Lesencetomaj
már január 01-től átment hozzájuk. November végén figyelni kell az árajánlatokat, hogy ki az olcsóbb.
További kérdés hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
36/2011. (III.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. április 01. napjától - a jelenlegi szolgáltatóénál kedvezőbb
energiadíjak miatt - az ELMIB Zrt-vel kívánja megoldani
intézményei villamosenergia-ellátását.
2.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ELMIB Zrt-vel az
intézmények villamos energia ellátására vonatkozó szerződést
megkösse.
3.) A 2. pontban foglalt szerződés megkötésével egyidejűleg az
E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel kötött villamos energia szerződés
megszűnik. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ehhez szükséges további intézkedések megtételéhez.
Határidő:
Felelős:

2011. április 01.
polgármester
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5. Körzeti megbízott szolgálatteljesítési helye
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az utóbbi időben megsokasodtak a községben a falopások. Az
elmúlt hónapban kétszer kellett feljelentést tenni ismeretlen tettes ellen. Ebben a két esetben nem
önkormányzati, hanem állami területről lopták a fát. A rendőrség nyomoz az ügyben. A hadiút mentén 64
akácfát vágtak ki. A nyomozók mindet lefényképezték is kiköböztették. Hétfőn pedig 16 fát loptak el a
kápolna környékéről. A probléma az, hogy a körzeti megbízott nincs itt a községben. Kérni kell a
rendőrkapitánytól, hogy a körzeti megbízott csak a körzetében lássa el a szolgálati feladatait. Jelenleg
folyamatosan átvezénylik. Mivel itt van a szolgálati helye, ide vezényeljék ki. Ha rendőri jelenlét van a
faluban, akkor talán visszaszorulnak a lopások. Elmondta, hogy a Polgárőrség is azért lett létrehozva, hogy
segítsék a rendőrség munkáját.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
37/2011. (III.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a
településen megszaporodott falopások miatt kéri, hogy a Körzeti
megbízott szolgálati idejét Lesenceistvándon töltse le, mivel
szükség van a fokozottabb rendőri jelenlétre.
2.) A Képviselő-testület biztosítja a Körzeti megbízottat, hogy a
helyi Polgárőrség segíteni fogja munkájában.
3.) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen javaslatának
érvényesítése érdekében megkeresse a Tapolcai Rendőrkapitányság
illetékesét.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

6. Polgármester 2011. évi szabadságolási ütemtervének módosítása
Előterjesztő: Nagy Károly alpolgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy Károly alpolgármester: Elmondta, hogy azért kell módosítani a szabadságolási ütemtervet, mert a
polgármester úr április 11 és 15 között szabadságon szeretnek lenni. A módosítás miatt a júniusra tervezett
időpont, a június 16-29-ig terjedő időtartamról június 23-29-ig terjedő időtartamra módosul.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:

5

38/2011. (III.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester tárgyévre vonatkozó szabadságolási tervének módosítását
elfogadta. A szabadságolási ütemterv a határozat 1. számú mellékletét
képezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
alpolgármester
körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselőtestület ülését 18 óra 57 perckor bezárta.
K. m. f.
Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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