
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 492-7/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  október  6-ai 
(csütörtök) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház Hátsó udvar – Könyvtár melletti kisterem

Az ülésen megjelentek: 
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester
Dr. Benedek Ádám, Varjúné Fodor Edit képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a 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. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak  
szerint állapította meg a napirendet:

N A P I R E N D E K:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012 évre
2. Tájékoztatás a hulladékszállítási díjhátralékról, valamint megállapodás a Remondis Kft-vel.
3. Dögtér térítésmentes átvétele

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012 évre
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az előző évek gyakorlatához hasonlóan a 2010-es évben is 
szeretné,  ha  támogatást  kapnának  azok  a  felsőoktatásban  tanulók,  akik  megfelelnek  a  jogosultsági  
feltételeknek. A jogosultak 10 hónapig kapnak havi 5.000 Ft-os támogatást.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

103/2011. (X.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  csatlakozik  a  Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2012. 
évi fordulójához.
A Képviselőtestület az Általános Szerződési Feltételeket az 
alábbiak szerint elfogadja:

a) a  pályázó  és  a  vele  egy háztartásban élők  egy főre  jutó 
jövedelmének  havi  összege  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, (42.750 Ft-ot)  nem haladja meg, 

b) az ösztöndíj mértéke: 5000 Ft/fő/hó.

2.  Lesenceistvánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 
folyósítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3.  Lesenceistvánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  csatlakozáshoz  szükséges 
nyilatkozatot aláírja, s a körjegyző közreműködésével megtegye a 
szükséges intézkedéseket a pályázat kiírására és elbírálására.

4.  Lesenceistvánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést annak érdekében, hogy 
az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében  az  ösztöndíjak 
fedezete betervezésre kerüljön.

Határidő: 2011. október 14.
Felelős: polgármester,

körjegyző

2. Tájékoztatás a hulladékszállítási díjhátralékról, valamint megállapodás a Remondis Kft-vel.
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy olyan egyezségre tudnak jutni a Remondis Kft-vel,  hogy a 
hulladékrendeletet ne kelljen módosítani. Az első 4 hónapban 245 Ft/alkalom volt a díj. Május 1-től nem 
tudott  indulni  a  rendszer,  hiszen  leégett  az  üzemcsarnok.  A  245  Ft/alkalom  díjra  kerülne  pluszba  a 
számlázással összefüggő feladatok miatt. Ez az összeg az önkormányzati rendeletben már szerepelt. Így 53 
Ft + ÁFA-val emelkedik az összeg. A bruttó ürítési díj 311 Ft lesz, ami 16.170 Ft-ra jön ki éves díjként.  
Havi bontásban 1.348 Ft. Erről kellene határozatot hozni és meg kellene kötni a szerződést a Remondis Kft-
vel, vagy az idei év végéig a vis majorra hivatkozva kellene megállapodást kötni.
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Dr. Takács Nóra körjegyző:  Elmondta, hogy a képviselő-testület felelősséggel tartozik a döntéseiért. A 
szerződést  meg  lehet  kötni  a  Remondis  Kft-vel,  polgári  jogi  értelemben  nincs  akadálya,  de  az 
önkormányzati rendelet vonatkozásában kifogásolható. Van egy elfogadott 2010-es önkormányzati rendelet, 
illetve 2011-re is van rendelete az önkormányzatnak. A Remondis Kft-vel kötött megállapodás szerint a  
lakosság nem fog rosszul járni, de egy ellenőrzésnél problémát okozhat, mivel önkormányzati rendeletet két 
fél  közötti  megállapodás  nem  módosíthat.  Az  önkormányzati  rendelet  egy  jogszabály,  amit  egy 
megállapodás nem írhat felül. Jogilag ez nem kivitelezhető, ezért ezt a törvényességi észrevételt meg kell  
tennie. Visszamenőleg nem lehet rendeletet módosítani, főleg nem 2010-re visszamenőleg. Ez a rendelet  
egy melléklete, ami mindig az adott évre vonatkozik. Az idei év végén meg kell határozni a jövő évi díjakat.  
Jogilag a megállapodás a két fél között rendben van, de a rendelettel együtt nézve nem jó.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy 1.502 Ft lett volna május elsejétől a díj és a mostani összeg 
ennél kevesebb. A 2010-es évre vonatkozóan nem kötnek megállapodást, hanem ami a számlán van, azt a 
pénzt átutalják a Remondisnak. Ennyi összeget tudott az önkormányzat beszedni, a többi hátralék, amit a  
jegyző  próbál  adók  módjára  behajtani.  Ha  úgy gondolják,  akkor  megkapják  a  hátralékosok  listáját  és  
próbálják meg ők behajtani.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy aki tud fizetni, az ha késéssel is, de befizeti a díjat.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy át kell utalni az összeget, ami a számlán van és így rendezve 
lesz a 2011. évi első 4 hónap. A többi a rendelet szerint és a vis major szerint rendben lesz. 

Nagy Károly alpolgármester: Kérdése, hogy összegszerűen mennyi ez a különbség?

Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselőt, hogy a Remondis Kft. Felé jelenleg fennálló tartozás 
összege 3.285.000 Ft. A számlán – ami a hulladékgyűjtésre elkülönített számla - 2.508.000 Ft van, így csak  
ennyit tud az önkormányzat kifizetni. Elmondta, hogy érdemes volt megszámolni a kirakott kukák számát 
és a szemét mennyiségét, hisz így tudott érvelni a Remondis felé.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

104/2011. (X.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1) Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010, valamint a 2011. 
évekre  vonatkozó  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatásért  fizetendő  díjak  rendezése  tárgyában  –  a 
tárgyalásaik  eredményének  figyelembe  vételével  –  kössön 
megállapodást a Remondis Kft-vel.

2) Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásban rögzítetteknek 
megfelelően a pénzügyi elszámolást bonyolítsa le.

3) Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  aláírásáról, 
valamint  a  megállapodásban  foglaltak  teljesítéséről  a  soron 
következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző
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3. Dögtér térítésmentes átvétele
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a „Fa” Balatonmellék Mezőgazdasági 
és Szolgáltató Szövetkezet azzal kereste meg a képviselő-testületet, hogy a kizárólagos használatában lévő 
Lesenceistvánd  0204/1  hrsz-ú,  dögtér  megnevezésű  tehermentes  ingatlant  az  önkormányzat  részére 
térítésmentesen át kívánja adni. Ezzel kapcsolatban ügyvédi közreműködéssel ingatlanátruházási szerződést 
kell írni.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

105/2011. (X.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1) Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lesenceistvánd 0204/1 
hrsz-ú, 2345 m2 térmértékű, dögtér megnevezésű, tehermentes 
ingatlan  térítésmentes  tulajdonba  adásáról  szóló 
ingatlanátruházási szerződést aláírja.

2) Az ingatlanátruházási szerződés a határozat mellékletét képezi.

3) Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatban 
a soron következő ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 19 óra 00 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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