
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 492-2/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  április  15-ei 
(péntek) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Az ülésen megjelentek: 
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester
Dr. Benedek Ádám képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző

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 3 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás – 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 meghatározásának módosítása
2. Pénzintézeti hitel felvétele

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 meghatározásának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy jelen pályázat benyújtásáról a március 30-ai rendkívüli ülésen 
döntöttek. Hiánypótlás érkezett a pályázattal kapcsolatban és 1 Ft-tal módosítani kell az önerőt.
Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:
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39/2011. (IV.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) 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. 

2.) A pályázat célja: Százholdas Pagony Közös Fenntartású 
Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése, felújítása.

3.) A fejlesztés megvalósulási helye: 
Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda  
8319 Lesenceistvánd, Zrínyi u. 10.

4.) A fejlesztés forrás összetétele adatok Ft-ban
Megnevezés 2011. év
Saját forrás 4.598.589,-
Hitel
Támogatásból igényelt összeg 18.394.356,-
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen: 22.992.945,-

5.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját 
forrás összegét a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.14.)  
számú rendeletében biztosítja.

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat  
benyújtására.

7.) A Képviselő-testület a 33/2011. (III.30.) képviselő-testületi 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Pénzintézeti hitel felvétele
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ez a likvid hitel a tavalyi évben folyamatosan az önkormányzat 
rendelkezésére állt. Az önkormányzat  próbálja a kiadásait csökkenteni, annyira, hogy az a működést ne 
befolyásolja. A hitelkeret következtében 14 millió forint mínuszba mehet az önkormányzat.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:
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40/2011. (IV.15.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Települési Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-
ában  foglaltak  alapján  bevételeinek  és  kiadásainak  eltérő 
ütemezése  céljából  14.000.000,-  Ft,  azaz  Tizennégymillió  forint 
összegű,  12  hónap  futamidejű  hitel  felvételéről  döntött  az  OTP 
Bank Nyrt-től 2011. április 26. napjától.

• 2. Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  
kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt költségvetésbe a  
hitel  és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a  
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

• 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés 
megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.

• 4. A  képviselő-testület  egyéb  jogi  biztosítékként  felajánlja  az  
Önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező  400.  hrsz-ú  
„Művelődési Ház” megnevezésű ingatlanát.

Határidő: a szerződés megkötésére: 2011. április 26.
 Felelős: polgármester

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 17 óra 15 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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