
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 496/2011.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és Uzsa  Települési 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  február  09-én  (szerda)  18.55  órai  kezdettel 
megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház tárgyaló terme

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,

Nagy Károly alpolgármester
Dr. Benedek Ádám, Varjúné Fodor Edit és Orbán Kálmán képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester,

Perger István alpolgármester
Madárné Németh Mária képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs

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, 
valamint Uzsa Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§. (9) bekezdése alapján 
szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselő-
testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van, Uzsa Képviselő-testülete részéről 
a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testületek 
együttes ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag -, Uzsa Képviselő-
testülete  3  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  alakszerű  határozathozatal  nélkül  –  
egyhangúlag –  az alábbiak szerint állapít meg:

NA P I R E N D :

1. Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok közös fenntartású intézményeinek 2011. évi 
költségvetése (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
2. A 2011/2012. nevelési évre az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
3. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi nyári takarítási szünet 
időpontjának meghatározása
4. "Nekem tudnom s látnom kell" Alapítvány 2010. évi beszámolója
5. Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolója
6. Háziorvosi Szolgálat 2010. évi beszámolója
7. Lesenceistvánd - Uzsa Sportegyesület 2010. évi beszámolója

Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirend tárgyalására.



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok közös fenntartású intézményeinek 2011. évi 
költségvetése (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok 
részére  az írásos anyag kiküldésre került.  Minden pontosan ki  van mutatva.  Nem kívánt  a napirendi 
ponthoz hozzászólni. Kérte a képviselő-testületi tagok kérdéseit, észrevételeit.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Szavazásra bocsátotta a Konyha 2011. évi költségvetését.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 
Konyha 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő 
összegét 7.419.- e Ft-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 3302
Normatív támogatás 1564
Intézményi saját bevétel 2553
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 7419

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

2460

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 638

Készletbeszerzések 160
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

3307

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

822

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 32
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 7419

A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 2 fő 

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző
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Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

7/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Konyha 
2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 7.419.- 
e Ft-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 3302
Normatív támogatás 1564
Intézményi saját bevétel 2553
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 7419

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

2460

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 638

Készletbeszerzések 160
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

3307

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

822

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 32
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 7419

A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 2 fő 

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 
Százholdas Pagony K.F.T. Óvoda 2011. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási fő összegét 18.794.- e Ft-ban állapítja meg az 
alábbiak szerint :
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Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 8404
Normatív támogatás 10390
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 18794

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 500
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

11711

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 3087

Készletbeszerzések 657
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

1927

Különféle dologi  kiadások (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

795

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 117
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 18794

Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 6 fő

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

8/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas 
Pagony K.F.T. Óvoda 2010. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási fő összegét 18.794.- e Ft-ban állapítja meg  az alábbiak 
szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 8404
Normatív támogatás 10390
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 18794

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 500
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Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

11711

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 3087

Készletbeszerzések 657
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

1927

Különféle dologi  kiadások (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

795

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 117
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 18794

Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám 6 fő 

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 
Háziorvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszegét 12.553.- e Ft.-ban állapítja meg  az alábbiak 
szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 1567
Átvett  pénzeszköz  foglalkozási 
alaptól /MEP/

9771

Intézményi saját bevétel ügyeleti díj 1215
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 12553

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 1000
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

7644

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 1923

Készletbeszerzések 470
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

1047

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

429

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 40
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Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 12553

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja 
meg.
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
Rész munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

9/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi 
Szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét 12.553.- e Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 1567
Átvett  pénzeszköz  foglalkozási 
alaptól /MEP/

9771

Intézményi saját bevétel ügyeleti díj 1215
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 12553

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 1000
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

7644

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 1923

Készletbeszerzések 470
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

1047

Különféle  dologi  kiadások  (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

429

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 40
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 12553

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja 
meg.
Teljes munkaidős létszám: 2 fő
Rész munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző
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Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 
Védőnői szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét 2.524.- e Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

 Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 231
Átvett  pénzeszköz  foglalkozási 
alaptól /MEP/

2293

Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 2524

  Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

1639

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 437

Készletbeszerzések 195
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

60

Különféle dologi  kiadások (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

143

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 50
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 2524

A Védőnői szolgálat  létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

10/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Védőnői 
szolgálat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét  2.524.- e Ft.-ban állapítja meg  az alábbiak szerint :
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               Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 231
Átvett  pénzeszköz  foglalkozási 
alaptól /MEP/

2293

Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 2524

     Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

1639

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 437

Készletbeszerzések 195
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

60

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

143

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 50
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 2524

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám: 1 fő

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2011. (II.09) sz. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a 
Temető fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetésének 
bevételi és kiadási főösszegét 513.- e Ft.-ban állapítja meg az 
alábbiak szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 513
Átvett  pénzeszköz  foglalkozási 
alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 513
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Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

110

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 32

Készletbeszerzések 256
Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

40

Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

75

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 513

A Temető szakfeladatra létszámot nem állapít meg. 

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

11/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető 
fenntartás szakfeladat 2011. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszegét 513.- e Ft.-ban állapítja meg az alábbiak 
szerint :

Bevételek ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Intézményfinanszírozás működési 513
Átvett  pénzeszköz  foglalkozási 
alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen 513

Kiadások ezer forintban
Megnevezés eredeti 

előirányzat
Felhalmozási kiadás 0
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások

110

Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok 32

Készletbeszerzések 256
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Szolgáltatások  (telefon,  villany,  víz, 
karbantartás üzemeltetési kiadások)

40

Különféle  dologi  kiadások (áfa,  belföldi 
kiküldetés, reprezentáció)

75

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen: 513

A Temető szakfeladatra létszámot nem állapít meg. 

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester

körjegyző

2.   A 2011/2012. nevelési évre az óvodai beíratás időpontjának meghatározása  
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy az írásos előterjesztés a képviselő-testületi  tagok részére 
kiküldésre  került.  A  vezető  óvónő  nem  jött  el,  de  az  előterjesztés  egyértelmű.  Az  óvodai  beíratás 
időpontja 2011. május 10-e kedd, 8-16 óráig, a pótbeíratás időpontja 2011. május 17-e, szintén kedd, 8-16 
óráig. A napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadásra javasolta.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Kérte, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, az kézfeltartással jelezze.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a  
hatályos jogszabályokat figyelembe véve, a Százholdas Pagony 
Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, az óvodai nevelést 
ellátó intézményben a beiratkozás időpontját a 2011/2012. óvodai 
nevelési évre az alábbiakban állapítja meg.

2010. május 10-én (kedden) 8.00-16.00 óra

Pótbeiratás: 2010. május 17.-én (kedden) 8.00-16.00 óra

Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az 
érintett intézményvezetőket értesítse.

Határidő: 2011. május 10. 
Pótbeiratás: 2011. május 17.

Felelős: polgármester
k örjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:
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12/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve, a Százholdas Pagony Közös 
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, az óvodai nevelést ellátó 
intézményben a beiratkozás időpontját a 2011/2012. óvodai 
nevelési évre az alábbiakban állapítja meg.

2010. május 10-én (kedden) 8.00-16.00 óra

Pótbeiratás: 2010. május 17.-én (kedden) 8.00-16.00 óra

Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az 
érintett intézményvezetőket értesítse.

Határidő: 2011. május 10. 
Pótbeiratás: 2011. május 17.

Felelős: polgármester
körjegyző

3.   Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi nyári takarítási szünet   
időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Tóth Csaba polgármester: Az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza, melyek azok a munkálatok 
melyekre a takarítási szünetben kerül sor. A felsorolt munkálatokra a költségvetésben rendelkezésre áll a 
fedezet.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Elfogadásra javasolta a napirendi pontot.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  elfogadja  az  óvodavezető  által  nyári  takarítási 
szünet céljából megjelölt 2011. 06. 27. (hétfő) -től 2011. 07. 
29.  (péntek)  -ig  terjedő  időszakot,  továbbá  egyetért  a 
felsorolt munkálatok elvégzésének szükségszerűségével.

•
2.) Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-
     testülete felkéri a polgármestert, hogy a felsorolt 
     munkálatok elvégzése érdekében a szükséges 
    intézkedéseket tegye meg, továbbá felkéri a polgármestert, 
   hogy a döntésről az érintett intézményvezetőt értesítse.

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

körjegyző

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:
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13/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
elfogadja  az  óvodavezető  által  nyári  takarítási  szünet 
céljából  megjelölt  2011.  06.  27.  (hétfő) -től  2011.  07.  29. 
(péntek) -ig terjedő időszakot,  továbbá egyetért  a  felsorolt 
munkálatok elvégzésének szükségszerűségével.

2.) Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri 
polgármestert,  hogy  a  felsorolt  munkálatok  elvégzése 
érdekében a  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  továbbá 
felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  érintett 
intézményvezetőt értesítse.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

4. "Nekem tudnom s látnom kell" Alapítvány 2010. évi beszámolója
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a beszámolóról az írásos anyag itt is kiküldésre került, amit 
a kuratórium elnöke, Lakatos Zoltánné készített. Látható, hogy 2010. december 31-én 598.622 Ft volt az 
Alapítvány számláján. Gyűlik a pénz az 1 %-okból is és tartalékuk is van.
Megkérdezte, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

Kérdés és észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Nekem tudnom s látnom kell" Alapítvány 2010. évi 
beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

14/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a "Nekem 
tudnom s látnom kell" Alapítvány 2010. évi beszámolóját 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5. Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolója
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester
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Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  előterjesztésből  minden  pontosan  kiderül.  Egyet 
konstatálhatnak, hogy 2010-ben kevés gyermek született, összesen 5, Uzsán pedig egy sem.

Kérte a Képviselő-testületeket, hogy ha nincs kérdésük, akkor kézfeltartással jelezzék, ha a beszámolót 
elfogadják.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete  igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

15/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői 
Szolgálat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6. Háziorvosi Szolgálat 2010. évi beszámolója
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester

Tóth  Csaba  polgármester:  Megkérdezte  Dr.  Benedek  Ádám  háziorvost,  kívánja-e  valamivel 
kiegészíteni a beszámolóját. Látható, hogy az országos átlagnál jobbak az adatok. Érthető és világos az 
előterjesztés. Kérte a jelenlévőket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a beszámolóval.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Háziorvosi Szolgálat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

16/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi 
Szolgálat 2010. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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7. Lesenceistvánd - Uzsa Sportegyesület 2010. évi beszámolója
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Kovács Károly polgármester

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag itt is kiküldésre került. Mivel kérdés és 
hozzászólás nem érkezett elfogadásra javasolta beszámolót.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület 2010. évi beszámolóját 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:

17/2011. (II.09.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület 2010. évi beszámolóját 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 19 óra 05 perckor 
bezárta.

Tóth Csaba Kovács Károly
polgármester polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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