LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 492-3/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 21-ei
(csütörtök) 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Uzsa, Művelődési Ház

Az ülésen megjelentek:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester
Dr. Benedek Ádám 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 3 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Megkérdezte, hogy az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatóval kapcsolatban vane kérdés, hozzászólás.
Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérdése, hogy a felsorolt önkormányzat által adható támogatásokon kívül
van-e még valamilyen adható támogatás, illetve ha például születési támogatás nem lett adva senkinek,
akkor miért van az is feltűntetve?
Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselőt, hogy nincs más adható támogatás, és azért van
felsorolva az összes, hogy a képviselők láthassák, hogy olyan jogcím is van, csak kifizetés nem történt.
(A polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztató és a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a polgármester átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak
szerint állapította meg a napirendet:
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N A P I R E N D E K:
1. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
2. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
3. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,
a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet
módosítása
4. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
5. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja
6. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása
7. Tapolca és Környéke kistérség Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete támogatási
kérelme
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy azért van szükség a módosításra, mert egyrészt az év közben
érkező pénzek miatt a bevételek növekedtek, de annak a arányában a kiadások is nőttek. Másrészt, mivel
Lesenceistvánd költségvetésébe épül be az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
költségvetése, a Kincstár felé visszafizetett kamat is szerepel az önkormányzat költségvetésében.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az első napirend elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
7/2011. (IV.22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.12.)
Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodása
takarékos volt. Likviditási hitelt csak rövid ideig kellett igénybe venni. A hitel arra is jó volt, hogy a
beruházások finanszírozása is megoldódott belőle. A 2010. évi költségvetés több mint 17 millió forintos
hitellel indult. 4,5 millió forintot kapott az önkormányzat Önhiki pályázaton. A bevételek magasabb
összegben teljesültek a vártnál, a kiadások pedig alacsonyabb arányban. Bízik benne, hogy a 2011-es év is
így fog zárulni. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a zárszámadás elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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8/2011. (IV.22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,
a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a rendelet azért került módosításra, mert el lett fogadva egy új
hulladékszállítási szisztéma. Ez lett belefoglalva jelen rendelet szöveges részébe. Tájékoztatta a
képviselőket, hogy mentesül a díjfizetés alól az ingatlantulajdonos, aki folyamatosan használaton kívüli
ingatlan tulajdonosa és az ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem használja, települési hulladéka nem
keletkezik és állandó lakóhelye más településen van. Neki csak a készenléti díjat kell megfizetni. A
szemétszállítási díj két tételből áll: a készenléti díjból és a literdíjból. A készenléti díj 40 %-a az összes
díjnak. Ez a szállítással kapcsolatos díj, míg a 60 % az ártalmatlanítással kapcsolatos. Ez csak a
lakóépületekre vonatkozik. Akinek csak telke van, vagy építkezik, azokra nem vonatkozik a szemétszállítási
díj. Az is le lett szabályozva, hogy aki csak nyaralóként használja az ingatlant, annak se kelljen egész évre
fizetnie, csak félévet. Azért kellett ezt beleírni, mert a Remondis szedi be majd a díjakat. Az önkormányzat
csak akkor fog foglalkozni a díjakkal, ha valaki nem fizet és a Remondis kéri az adók módjára történő
behajtást. A szolgáltató fog minden tulajdonossal, illetve bérlővel szerződést kötni és a díj is a Remondishoz
fog befolyni. Ez azért is jó az önkormányzatnak, mert nem nő a díjjal a költségvetési főösszeg és a kiadása
sem fogja csökkenteni. Emellett pedig csökken az adminisztráció is. Valamennyivel több lesz a
szemétszállítási díj, hisz a szolgáltató az adminisztrációért is fog felszámítani díjat. Elmondta, hogy
tudomása szerint május 1-től elindul a királyszentistváni hulladéklerakó. Jövő héten fog tárgyalni a
Remondissal, hiszen szerintük a tavalyi év lezáratlan, míg az önkormányzat szerint nem.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelet módosításának elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
9/2011. (IV.22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.)
Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az alakuló ülést követően fél éven belül felül kell vizsgálni a
szervezeti és működési szabályzatot, ennek tettek most eleget, tartalmilag az alapszabályzat lényeges
kérdésekben nem módosult, formai változtatások voltak inkább.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az SZMSZ elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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10/2011. (IV.22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy tényszerű adatok kerültek leírásra a gazdasági programba.
Nem tudja, mennyiben megvalósíthatók a leírtak, de ezt a gazdasági programot kötelező elkészíteni.
Szavazásra bocsátotta a napirendet.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:

71/2011. (IV.21)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Település Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programját elfogadta.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

6. Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat szeretne pályázni az
Önhikire. Bízik benne, hogy a forráshiányhoz enyhítéséhez sikerül a pályázaton pénzt nyerni.
Nagy Károly alpolgármester: Kérdése, hogy jogosult-e rá az önkormányzat?
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a mostani ütembe nem tudják beadni, de a
szeptemberiben igen.
Tóth Csaba polgármester: Most nem kívánják benyújtani, de szeptemberben igen, ezért kérte a határozat
elfogadását. További 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:

72/2011. (IV.21)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
1.)

Lesenceistvánd Település Önkormányzata képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szőlő 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2.
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2.)

pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet)
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
Lesenceistvánd Település Önkormányzata képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
a)
a települési önkormányzat lakosságszáma
2010. január 1-jén 1.000 fő, vagy a feletti.
II.
a)
a települési önkormányzat helyi adó
bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 7.754 ezer forint összegű bevételt
tervez.
III.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét
vagy módosított költségvetési rendeletét 14.044
ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta
el.
IV.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és
2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2)
bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.
V.
a)
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint
könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

7. Tapolca és Környéke kistérség Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete támogatási
kérelme
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Tóth Csaba polgármester: Javaslata, hogy az önkormányzat részesítse az Egyesületet 15.000 Ft
támogatásban. Nagyon pártolják a lesenceistvándi nyugdíjas egyesületet.
Nagy Károly alpolgármester: Javasolta, hogy 20.000 Ft-tal támogassák az Egyesületet.
Dr. Benedek Ádám Géza képviselő: Soknak tartotta a 20.000 Ft-ot.
Tóth Csaba polgármester: Mivel ő 15.000 Ft-ot javasolt, ezt tette fel először szavazásra.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:

73/2011. (IV.21)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Lesenceistvánd Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke
Kistérség Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete
2011. évi terveinek megvalósításához 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer
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 15.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.
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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:
Felelős:

folyamatos
polgármester

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselőtestület ülését 18 óra 00 perckor bezárta.
K. m. f.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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