LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 492-4/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31-ei (kedd)
13.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Lesenceistvánd, Körjegyzőség

Az ülésen megjelentek:
Tóth Csaba polgármester
Dr. Benedek Ádám, Varjúné Fodor Edit 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.
Elmondta, hogy a negyedik napirendi pontot, amely a hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztató, szeretné
levenni a napirendről, és helyette a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola
alapdokumentumainak módosítását szeretné megtárgyalni.
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. Átfogó értékelés a települési önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységének ellátásáról
2. Nagy Ramóna lesenceistvándi lakos kérelme önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérletére
3. Cserkészcsapat támogatási kérelme
4. Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola alapdokumentumainak módosítása
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Átfogó értékelés a települési önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységének ellátásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy meg kell tárgyalni a 2010. évi átfogó értékelést a
gyermekvédelmi tevékenység ellátásával kapcsolatban. Az előterjesztésből látható, hogy mi történt a tavalyi
évben. A 2010-es zárszámadás tárgyalásáról már ismerős lehet az anyag, mivel ez az anyag abból lett
összeállítva.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

1

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
74/2011. (V. 31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó
értékelést elfogadja.
2. Az értékelés jelen határozat mellékletét képezi.
3. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés
megküldésére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala részére.
Határidő:
Felelős:

2011. június 4.
körjegyző

2. Nagy Ramóna lesenceistvándi lakos kérelme önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérletére
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a kérelmező és családja kapcsolata megromlott az anyósával és
ezért fordult az önkormányzathoz. Az önkormányzatnak kettő önkormányzati lakása van, de bentlakásra
csak az egyik alkalmas. Ez a Dózsa György utcai lakás. A másik épület raktározásra van használva.
Javaslata, hogy a szerződéskötés határozott időre szóljon és a legutóbbi bérlő bérleti díjához igazodjon az
infláció mértékében. A lakásban bent van a víz és a szennyvíz is, ezt az előző lakók bevezettették és
kiépítettek egy fürdőszobát is. A beruházások, felújítások összegét természetesen lelakhatták. Javasolta,
hogy ez most is így lehessen, de szigorúan számla bemutatása ellenében. A bérleti díjon felül itt fizetni kell
a rezsiköltséget is. A szerződés aláírása után a víz- és villanyóra a bérlők nevére lesz íratva, hogy egy
esetleges tartozás esetén ne az önkormányzaton követeljék az összeget. A hulladékszolgáltató felé is be kell
jelentkezniük. A határozott időre szóló szerződés időtartama 1 év legyen javaslata szerint.
Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérdése, hogy mi történik akkor, ha befektetett összeget nem tudják
lelakni.
Tóth Csaba polgármester: Véleménye szerint akkora felújításokat nem fognak az épületen elvégezni,
hogy azt ne tudnák lelakni. A bejárati ajtó cseréje célszerű lenne, az beleférne az éves bérleti díjba.
Természetesen előre egyeztetniük kell, hogy mit akarnak cserélni. Június 1-től meg lehetne kötni a
szerződést, de ha ők későbbi időponttól szeretnék, akkor úgy is meg lehet kötni és egy éves időtartamra.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy 2007-ben volt utoljára kiadva az épület, akkor 4.000 Ft +
rezsi/hó volt a bérleti díj. Van az önkormányzatnak egy képviselő-testületi határozata az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról. E szerint ennek a 90 m2-es lakásnak a négyzetméter árral szorzott bérleti
díja 77.400 Ft/hó lenne.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ezt túl soknak tartja, ő 10.000 Ft körüli összegben
gondolkodott és azt is lakhassák le. A rezsiköltségekkel együtt ebből 30.000 Ft körüli összeg is lesz
havonta. Kérte, hogy a körülményeiket figyelembe véve állapítsák meg az összeget.
Dr. Benedek Ádám képviselő: Egyetértett a polgármester által javasolt összeggel.
További kérdés lés hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
75/2011. (V. 31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1)

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a
kizárólagos tulajdonát képező Lesenceistvánd, Dózsa u. 13. szám
alatti lakást bérbe adja Nagy Ramóna és családja részére (Jobbágy
József, Jobbágy Dominik és Jobbágy Dávid) 2011. június 1.
napjától határozott időre 2012. május 31. napjáig. A lakás bérleti
díját 10.000,-Ft + rezsi/hó összegben állapítja meg.

2.) A lakásbérleti szerződés a határozat mellékletét képezi.
3.)

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester,
körjegyző

3. Cserkészcsapat támogatási kérelme
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a Cserkészcsapat támogatási kérelmet nyújtott be. Tavaly nem
vették igénybe azt az összeget, ami számukra a költségvetésben tervezve volt. Az idei évre többet szeretne
kérni az utazási költségekhez. A civil szervezetek támogatására előírt összegből még van annyi, hogy
100.000 Ft körüli támogatást tudjon nyújtani nekik az önkormányzat, illetve a testület. Személy szerint
100.000 Ft-ot javasol.
Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérdése, hogy tavaly mekkora összeg lett nekik betervezve?
Tóth Csaba polgármester: 50.000 Ft volt a tavalyi tervezett összeg. Elmondta, hogy a Nyugdíjasklubot
támogatta idén eddig az önkormányzat és a Sportegyesületet. Az idei évben alapítványoknak nem nyújtottak
támogatást. Egyedül a Katasztrófavédelemnek lett pénz átutalva és a tapolcai Nyugdíjasklubnak. A
polgárőrség megalakulása esetén nekik is lett betervezve egy összeg. Még így is marad pénz. Az utazási
költség ki lett számítva, kb. 70.000 Ft. Ebben az összegben a felnőttek utazási költsége nincs is benne, mert
azt saját maguk fizetik.
Dr. Benedek Ádám képviselő: Elmondta, hogy neki az nem tetszik, hogy tavaly nem kérték a támogatást,
ezért idén kapjanak többet. Amit nem vettek igénybe, az már nincs. Ez ne legyen érv arra, hogy idén többet
kapjanak. Támogatni kell őket, de ne emiatt. Javaslata, hogy 100.000 Ft-ot kapjanak.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy megtehették volna azt is, hogy kérik tavaly a támogatást és
félreteszik az idei évre. Civil szervezetek számára 1.000 Ft/fő/év támogatás lett előírva. Ettől persze el lehet
térni. Ez alapján a cserkészcsapatnak 50.000 Ft sem járna.
Dr. Benedek Ádám képviselő: Úgy gondolja, hogy ezzel az összeggel a cserkészcsapat gyermekeit
támogatják.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a környéken csak Lesenceistvándon van cserkészcsapat. Ő is
tagja a csapatnak, de nem kívánt a vezetőjük lenni. Fáradozik még egy egyesület létrehozásán az idei évben.
Faluszépítő és Turisztikai Egyesület néven szeretné, ha még az idei évben megalakulna. Legalább 12 tagnak
meg kell lennie hozzá. Nagyon nehéz most egyesületet alapítani, hiszen a Polgárőr Egyesület ügye is tavaly
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december óta húzódik. Már másodszorra lett beadva a Cégbíróságra. A cserkészcsapat támogatásával
kapcsolatban elmondta, hogy természetesen számlákkal kell elszámolniuk mindent.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
76/2011. (V. 31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Lesenceistvánd Képviselő-testülete a Lesence Cserkészcsapat 2011. évi
működéséhez 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer 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
100.000,- 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 a soron következő ülésen a képviselő-testületet
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

4. Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola alapdokumentumainak módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)
Tóth Csaba polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a
napirendi pontról.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az iskola nevében a Lesence Völgye idézőjelben került
leírásra, viszont az iskola idézőjel nélkül használja a Lesence Völgye elnevezést. A Körjegyzőség nevében
írjuk idézőjellel. Ezt a dokumentumok aláírása után vették észre az iskola igazgatónőjével, és emiatt kéri a
testület támogatását, hogy a szükséges módosításokat el tudják készíteni.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:
77/2011. (V. 31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesence
Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 1. melléklet szerinti társulási
megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
A "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola szövegrész
helyébe a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola szövegrész
lép.
2.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesence
Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 2. melléklet szerinti alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

4

A "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola szövegrész
helyébe a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola szövegrész
lép.
3.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és társulási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselőtestület ülését 13 óra 35 perckor bezárta.
K. m. f.
Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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