
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 41-1/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2012.  február  6-ai  (hétfő) 
18.45 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Az ülésen megjelentek: 
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Varjúné Fodor Edit képviselők

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 19. §-a alapján szabályszerűen 
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő 
jelen van – Dr. Benedek Ádám képviselő jelezte távolmaradását, Orbán Kálmán képviselő pedig késését -,  
így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Megkérdezte, hogy az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-
e kérdés, hozzászólás. 

(A  polgármester  átruházott  hatáskörben  hozott  határozatokról  szóló  tájékoztató  és  a  lejárt  határidejű  
határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Megérkezett Orbán Kálmán képviselő, így a képviselő-testület 4 főre egészült ki.

Kérdés,  hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  a  polgármester  átruházott  hatáskörben  hozott  
határozatokról szóló tájékoztató elfogadását.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben  
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

Tóth  Csaba  polgármester:  Javasolta,  hogy  10.  napirendi  pontként  vegyék  fel  az  óvoda 
fűtéskorszerűsítését,  11.  napirendi  pontként  a  környezetfejlesztési  akciók  a  fenntartható  településekért 
pályázat beadását és 12. napirendi pontként a hulladékszállítási díjjal kapcsolatos tájékoztatót 13. napirendi  
pontként pedig a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának kérdését.
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További  kérdés  és  hozzászólás  hiányában  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.  Lesenceistvánd Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 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
2.  Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosítása
3.  Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 
rendelete (tervezet)
4. 2012. évi közbeszerzési terv készítése
5. A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2011. évi befizetésének teljesítéséről
6. A foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságainak engedélyezése
7. Jelentés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
8.  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Polgári  Védelmi  Iroda  Tapolca  támogatási 
kérelme
9. Tájékoztató a polgármester 2011. évi tevékenységéről
10. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fűtéskorszerűsítése
11. Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért pályázat
12. Hulladékszállítási díjjal kapcsolatos tájékoztató
13. Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1.  Lesenceistvánd Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 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
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  jogszabály  értelmében  a  tavalyi  évhez  képest  nem 
emelkedhet  a  szemétszállítás  bruttó  díja,  ezért  módosítani  kell  a  rendeletet.  A  tavaly  december  31-én  
hatályos  összeg lesz  idén is  hatályos,  tehát  1.348 Ft  marad a  hulladék közszolgáltatás  díja.  120 literes  
edényre vetítve. Ez a díj  a közszolgáltatóhoz folyik be. Ha valakitől több díjat  szeretnének kérni,  mint  
amennyi a rendeletben van, akkor a Remondis Kft-nél kell reklamálni. A tavalyi év első négy hónapjában 
1.061 Ft volt a díj, ami még az  önkormányzathoz lett befizetve, májustól pedig 1.348 Ft lett, amit már a 
Remondis szedett be.

Orbán Kálmán képviselő: Kérdése, hogy mikor lehet más űrtartalmú kukát választani?

Tóth Csaba polgármester: Amikor a királyszentistváni lerakó elindul. Mivel a díj nem lehet több, mint a 
tavalyi, a kuka méretével kapcsolatban nem nagyon tudnak tenni semmit. Véleménye szerint, ha év közben 
elindul a lerakó, akkor is ennyi marad a díj, mivel nem emelkedhet. Az induláskor szeretné bevezetni a  
kiesebb, 60 és 80 literes kukákat. A legutóbbi kistérségi ülésen felvetette a 30 literes kuka lehetőségét is,  
hiszen az öreg egyedül élőknek sok esetben az is elég lenne. Nem akarják nagy költségekkel terhelni a  
lakosságot.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

2



Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

1/2012. (II.15.) 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.)

2.    Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  rendeletek   
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a csatornadíjjal kapcsolatos díj megállapításáról szóló tavaly 
decemberben  elfogadott  módosító  rendeletet  hatályon  kívül  kell  helyezni,  mivel  magasabb  összeg  lett 
elfogadva, mint amit a törvény megenged. Itt sem emelkedhet a tavalyi évi díjnál magasabb összegre a díj. 

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: Elmondta,  hogy  megszűnt  az  önkormányzat  ármegállapító  joga,  ezért 
szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése.

Tóth Csaba polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

2/2012. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Az  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló 
11/2009. (IX.16.) Kt. rendeletének módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.    Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló   
rendelete (tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  írásos  anyag  kiküldésre  került.  A  tavalyi  bázisadatok 
alapján lett  megtervezve a költségvetés  olyan  bontásban,  amit  a törvény előír.  Az intézmények  – mint  
például az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, Körjegyzőség, az óvoda, Háziorvosi  
és Védőnői Szolgálat - finanszírozásának összege beleépül a költségvetésbe. Forráshiányt terveztek.

Gutmajer  Tiborné  pénzügyi  főmunkatárs: Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  forráshiány  összege 
11.625.000 Ft.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a jövő évben nagyon nehéz lesz hiány nélkül elkészíteni a 
költségvetést.  Az  új  önkormányzati  törvény  nem  enged  hitelt  betervezni  a  jövő  évtől.  El  kell  majd 
gondolkodni a non profit szervezetek támogatásáról, illetve arról, hogy nem jut majd a támogatásra. Meg 
kell  várni,  hogy hogyan alakulnak ki a járások és az önkormányzatoknak mennyi  feladat-,  és hatásköre 
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marad. A jövő évi költségvetés tervezésekor nagyon körültekintőnek kell lenni. Elmondta, hogy az idei évre  
több fejlesztést is terveztek, például az orvosi lakás tetőhéjazatának felújítása, Háziorvosi Szolgálat ablak 
cseréje, EKG vásárlás, óvoda épülete felújításának befejezése, fejlesztési önrész, óvoda fűtéskorszerűsítése,  
játszótér kialakítása, útépítéshez önerő. Erre szükség lenne. Amennyiben viszont a testület úgy gondolja, 
hogy nem annyira fontos, úgy ezt az összeget működésre is el lehet költeni, és akkor nem kell működési 
hitelt beállítani. Elmondta, ha az önkormányzatnak van szabad pénzeszköze, akkor azt kell elhasználni, nem 
pedig működési hitelt felvenni. Az önkormányzat a szabad pénzeszközből kötött pénzeszközt csinált. 

Nagy Károly alpolgármester: Kérdése, hogy a költségvetés alapján pályázhat az önkormányzat önhikire?

Tóth Csaba polgármester:  Igen.  Úgy gondolja,  ha  például  az  óvoda épületének felújítását  be  tudnák 
fejezni,  akkor az elkövetkezendő jó pár évben nem kellene rá költeni.  Elmondta,  hogy az intézmények  
költségvetése  a tavalyi  adatok alapján lett  megtervezve és  a  finanszírozásuk beleépül  a  lesenceistvándi  
költségvetésbe. Takarékosan gazdálkodnak, marad pénzmaradványuk is. A dologi kiadásokon belül nagyon 
nagy költség az energiaköltség. 
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

3/2012. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Lesenceistvánd  Község  2012.  évi  költségvetéséről,  a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
 (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. 2012. évi közbeszerzési terv készítése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy minden évben el kell készíteni a közbeszerzési tervet. 
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:

15/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló 
2011.  évi  CVIII.  törvény  33.  §  (1)  bekezdése,  valamint  az 
Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának rendelkezése alapján 
2012. évre összesített közbeszerzési tervet nem készít.
Amennyiben  év  közben közbeszerzési  igény merülne  fel,  úgy a 
közbeszerzési tervet az igény felmerülésekor elkészíti.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5.   A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2011. évi befizetésének teljesítéséről  
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  írásos  anyag  kiküldésre  került.  Nagyon  jól  látható  a 
táblázatból,  hogy hogyan  alakultak  az  adóbevételek.  Látható  a  hátralékok  alakulása  is.  220.000  Ft-tal  
csökkent  a  hátralék  összege.  Az  1.  táblázatban  láthatók  adónemenkénti  kivetések  és  bevételek. 
Összességében több adó folyt be, mint a folyó évi kivetés. 2010-ben 2.700.000 Ft volt a hátralék, a tavalyi 
évben ez az összeg nőtt. Közel 3 millió forint kintlévőség van. Ezt az összeget jó lenne, ha be tudnánk 
hajtani. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy idén a tavalyihoz képest változtatott a beszámoló formáján,  
mert  úgy  vette  észre  a  képviselők  nem  értették  meg  az  összefüggéseket.  Reméli,  hogy  most  jobban 
áttekinthető mindenki számára. Jelezni szeretné, hogy a hátralékok összese, sajnos nem csökkent, hanem 
nőtt. A behajtások folyamatosak, de egyre nehezebb helyzetben vannak az emberek. 

Orbán Kálmán képviselő: Kérdése, hogy a hátralékos táblázat csak a 2011. évi adatokat tartalmazza, vagy 
ahhoz még hozzájött a 2010-es év is?

Dr. Takács Nóra körjegyző: Halmozott összeget tartalmaz, a korábbi évek hátralékait is tartalmazza. 

Orbán Kálmán képviselő: És mi a 6,7 millió forint?

Dr. Takács Nóra körjegyző: A 2011. évi behajtási intézkedések kimutatása összegszerűen, amiből  1,8 
milliót sikerült behajtani. 

Orbán Kálmán képviselő: Ha van 3 millió forint hátralék, amiből bejön 2 millió forint, akkor hogy lehet 
több mint 6 millió forint a hátralék?

Dr. Takács Nóra körjegyző:  A két táblázat összegszerűen nem összehasonlítható.  A hátralék 3 millió, a 
behajtási cselekmények pedig, lehet, hogy egy személy esetében 2-3 alkalommal is megtörténtek, így az  
illető  hátraléka,  2-3-szor  is  szerepel.  Próbálják  a  hátralékokat  behajtani  többféleképpen,  ennek 
hatékonyságát próbálta a 4. táblázatban bemutatni. 

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a  behajtási  intézkedésben kétszer  is  szerepel  valaki,  mert 
kétszer lett neki felhívás küldve. Azért ilyen magas az összeg. 

Orbán Kálmán  képviselő: Nem értette,  hogy akar  a  hivatal  többet  behajtani,  mint  ami  ki  lett  vetve. 
Megköszönte a felvilágosítást. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy nagyon rossz az adó befizetési morál. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta,  hogy vannak olyan személyek,  akiktől  már  semmit  nem lehet 
behajtani, mert nincs miből. 

Orbán Kálmán képviselő: Kérdése, hogy azok, akik nem fizetik be az adót, azok mennek-e segélyt kérni 
az önkormányzathoz.

Tóth Csaba polgármester: Nem jellemző. Nem biztos, hogy a legszegényebb tartozik. 

Orbán Kálmán képviselő: Kérdése, hogy nyilvános-e a tartozók kiléte?

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a jogszabály 2012. január 1. napjától az önkormányzati 
adóhatóság számára lehetővé teszi, hogy ezt helyben szokásos módon közzétegye.

Tóth Csaba polgármester: Kérése, hogy amennyiben lehetséges, úgy a képviselők tudhassák meg, hogy 
kik azok a személyek, akiknek hátraléka van.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Közzététel után erről ők is tudomást szerezhetnek.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

16/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
2011. évi helyi adókról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

6. A foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságainak engedélyezése
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy jogszabály írja elő a szabadságolási ütemterv elkészítését.
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:

17/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  1. 
számú  mellékletet  képező,  polgármester  tárgyévre  vonatkozó 
szabadságolási tervét elfogadta. 

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester

7. Jelentés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Benedek Ádám Géza Ügyrendi Bizottság elnöke
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke nyilatkozott róla, hogy minden 
képviselő határidőre eleget tett a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.
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:

18/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati  képviselők vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettsége 
teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.  
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Határidő: 2012. január 31.
Felelős: ügyrendi bizottság elnöke
                        körjegyző

8.  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Polgári  Védelmi  Iroda  Tapolca  támogatási 
kérelme
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  700.000  Ft  lett  betervezve  non  profit  szervezetek 
támogatására. Javasolja, hogy 15.000 Ft-ot adjanak a Polgári Védelemnek.
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:

19/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Tapolcai 
Polgári  Védelmi  Iroda 2012.  évi  működéséhez 15.000,-  Ft,  azaz 
Tizenötezer forint anyagi hozzájárulást nyújt.

2.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat  2012.  évi 
költségvetéséről szóló 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletében 
a  nonprofit  szervezetek  támogatására  tervezett  összeg  terhére 
15.000,- Ft kifizetéséről gondoskodjon.

3.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  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: folyamatos
Felelős: polgármester

9. Tájékoztató a polgármester 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: A 2011-es évvel kapcsolatban elmondta, hogy nem történt annyi  fejlesztés, 
mint az elmúlt években. Három pályázatot is benyújtott az önkormányzat, melyből egyet elutasítottak. Az 
egyik pályázat az Esőkapu felé vezető aszfaltos út megépítésére lett benyújtva. A lesenceistvándi úttal lett  
volna összekötve a kápolna felé vezető út. A Máté-kút felé már megtörtént az aszfaltozás. A hegy többi 
részén  lévő  utakat  is  szeretnék  leaszfaltozni.  Ezeket  csak  pályázati  forrásból  lehet  megvalósítani.  A 
vízelvezető árkokat is ki kellett volna építeni. Ez a pályázat elutasításra került. Elmondta, hogy újra kiírtak 
pályázatot útépítésre. Szeretnék újra benyújtani. A másik pályázat az óvoda külső felújítására lett beadva,  
melybe beletartozik a homlokzati hőszigetelés, és a tető héjazat javítása. 20 millió forint körüli összegre  
pályáztak. Első körben nem nyert az önkormányzat, de elutasítás sem történt. Elmondta, hogy idén ünnepli 
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az  óvoda  megalapításának  50.  évfordulóját.  A  Belügyminisztérium  önkormányzati  államtitkárát,  Tálai 
Andrást kérték fel az ünnepség védnökének és ő el is fogadta. Az iskola külső hőszigetelésére és homlokzat  
felújítására is  lett  benyújtva pályázat  Lesencetomajjal  közösen.  A pályázat  elbírálásáról  még nem tudni 
semmit.  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy az  iskolai  oktatást  valószínűleg  állami  kézbe  fogják  venni, 
viszont  az óvodai  nevelés önkormányzati  feladat marad.  Az iskolával  kapcsolatos épületfenntartás is  az 
önkormányzat feladatkörében marad. Kisebb munkálatokat végeztek az önkormányzatok. Ezek többnyire 
olyanok voltak, amik kevés pénzbe kerültek. Ilyen például az óvoda Nyuszi csoportszobájának felújítása.  
Az aljzatbetont is fel kellett törni, mert nagyon vizesedett és tönkrement a parketta. Hő- és vízszigetelés  
készült el és újra lett parkettázva. Emellett elkészült az Uzsa felé vezető földút rendbetétele. Elkészült a  
Takarékszövetkezet irodájának felújítása. Fel kellett szedni a parkettát és a parketta helyére járólap került.  
Ehhez kapcsolódóan elmondta,  hogy a Takarékszövetkezet  az önkormányzattól  bérli  az irodahelyiséget,  
melyből az önkormányzatnak bevétele keletkezik. A 2011-es gazdálkodással kapcsolatban elmondta, hogy 
hitelfelvételre nem került sor. A normatív és adóbevételek elegek voltak ahhoz, hogy a kötelező és vállalt  
feladatokat  végrehajtsák.  Az önkormányzatnak  némi  megtakarítása  is  van lekötve.  Büszke arra,  hogy a 
lesencei  mikro-térség minta  lett.  Úgy tűnik,  hogy az átszervezések nem fogják érinteni  a hivatalt  a  jó  
döntéseknek köszönhetően. A közoktatásban is jó együttműködést sikerült kialakítani. A község földrajzi  
helyzetéből adódóan fel kell éleszteni a fölművelést, a mezőgazdaságot. 
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:

20/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
polgármester  2011.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolót 
tudomásul vette.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

10. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fűtéskorszerűsítése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  óvodában  napkollektoros  fűtési  rendszer  kiépítésében 
gondolkodnak. A napkollektorok felszerelése mellett még egy hőszivattyú is beszerelésre kerülne, ami a 
levegőből von el hőt, és vizet melegít. Emellett a gázfűtés is megmaradna. Ezt egy pályázat keretén belül  
lehetne megvalósítani. A várható önerő 2.969.344 Ft lenne. Az egész beruházás 19.795.000 Ft-ba kerülne.  
A legnagyobb tétel a hőszivattyú lenne. Kombinálni kell vagy a napenergiát és a geotermikus energiát, vagy 
a napenergiát és a hőszivattyút, vagy a napenergiát a szélenergiával. Nem olcsó megoldás, de hosszú távon 
meg  fog  térülni.  Az  óvoda  felújításra  újfent  szeretne  pályázatot  benyújtani.  Abból  a  homlokzati  
hőszigetelést szeretné megvalósítani. 
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:

21/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy a 8319 Lesenceistvánd, Zrínyi u. 10. szám 
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alatt  fekvő  (Hrsz.  188.),  saját  kezelésében  lévő  Százholdas 
Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda használati 
melegvízellátását  megújuló  energiaforrások  alkalmazásával 
kívánja korszerűsíteni. 

2. Ennek érdekében a  KEOP 4.2.0/A jelű  forráshoz  pályázatot 
nyújt  be,  „Helyi  hő,  hűtési  és  villamos  energia  igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címen. 

3. Az  eszközbeszerzéshez  feltételes  közbeszerzési  eljárás 
lefolytatása  szükséges,  mely  eljárás  lefolytatásával  hivatalos 
közbeszerzési  tanácsadót  bíz  meg.  A  tervezett  beruházás 
várható teljes beruházási költsége 15.836.500 Ft + ÁFA, mely 
bruttó  19.795.625  Ft,  a  tervezett  beruházás,  támogatás 
szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható), 
15.836.500   Ft  +  ÁFA,  azaz  bruttó  19.795.625  Ft.  Az 
önkormányzati  saját  erő  bruttó  2.969.344  Ft,  melyet  az 
önkormányzat saját forrásból biztosít. 

4. A pályázati forrásból igényelt támogatás bruttó 16.826.281 Ft. 

5. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati 
forrásból  nyújtott  támogatás  elnyerése  esetén,  az 
önkormányzati  saját  forrás  összegét  költségvetésében 
elkülöníti.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

11. Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért pályázat
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a pályázatot  a Közép-Dunántúli  Regionális Tanács írta ki. 
Önkormányzatok  és  civil  szervezetek  konzorciumai  pályázhatnak.  Ha  csak  az  önkormányzat  pályázna, 
abban az esetben csak 80 %-os támogatást adnának. Lesenceistvánd Önkormányzata a Keszthelyi-hegység 
Alapítvánnyal közösen nyújtja be a pályázatot utcafásításra, egységes utcaarculat kialakítására. A cél, hogy 
a  főutca  kivételével  –  mivel  az  a  Közútkezelőhöz  tartozik  -  minden  utca  kapjon  egységes  fasorokat. 
Különféle őshonos fákat lehet ültetni, tehát nem lehet tujasor, azokat ki is kell vágni. Van, amelyik utcának 
– például a Zrínyi utcának – csak az egyik felére lehet ültetni. Kőris, hárs, juhar és galagonya közül lehet  
választani.  A pályázat  másik része az ESZA, ami a tudatformálásra épít  és különféle iskolai,  óvodai és  
felnőtt lakosság részére előadásokat tart, hogy hogyan kell környezettudatosan élni. A harmadik rész egy 
beruházás. A temetőben 2 db 10 m3-es tartály föld alá történő lerakása és abban az esővíz összegyűjtése  
öntözésre. Így vezetékes vizet lehetne spórolni.  Az utcafásításban van egy olyan rész is,  hogy meglévő  
közterületek funkcióváltás  nélküli  környezetbarát  megújítása.  Ebbe beletették a  Szent  István téren és  a 
Hegyalja közben, ahova a játszótér lett tervezve, sövények és díszcserjék ültetését és a Hegyalja közben 
fasor  ültetését  virágos  kőrisfából  az  árok  mindkét  oldalára.  Amennyiben  konzorciumban  pályáznak  és 
nyernek, úgy nincs önerő. Az Alapítvány adja be a pályázatot, az önkormányzat pedig adatokat szolgáltat.  
Ezzel kapcsolatban kellene határozatot hozni.

Orbán Kálmán képviselő: Kérdése, hogy mi történik akkor, ha lakossági ellenállás lesz?

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  amennyiben  benyújtják  a  pályázatot,  akkor  értesítik  a 
lakosságot. Ha ellenállásba ütközik, mert ki kell vágni valakinek a fáját, akkor visszamondják a pályázatot.
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Orbán  Kálmán  képviselő: Kérdése,  hogy például  a  három rész  közül  vissza  lehet  mondani  csak  az 
egyiket?

Tóth Csaba polgármester: Nem. Ha az egyik nem valósul meg, akkor a többit sem lehet megvalósítani. A 
pályázat öt részből áll, abból választották ki ezt a három részt. A másik kettő inkább városokra vonatkozott.  
Úgy gondolja, hogy jól elő kell készíteni, hogy ne legyen ellenállás a lakosság részéről. A kiöregedett fákat 
mindenféleképpen ki kell vágni. Úgy gondolja, ha egy-két fa bent marad a sorban, az nem jelenthet nagy  
problémát. Telkenként 2 db fát terveztek. Nagyobb gond ott lesz, ahol le van betonozva a járda, mert lesz,  
aki nem akarja majd felbontani. Egy-két helyen esetleg ki lehet hagyni. 

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

22/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  a 
Keszthelyi-hegység  Alapítvánnyal  (8316 Vállus,  Rákóczi  u.  61.) 
létrejött  konzorcium  tagjaként  be  kívánja  benyújtani  a 
Környezetfejlesztési  akciók  a  fenntartható  településekért 
pályázatot.

2.  A  projekt  címe: Környezetfejlesztési  akciók  megvalósítása  a 
Keszthelyi-Hegység  Alapítvány  és  Lesenceistvánd  Község 
Önkormányzata konzorciumnál

3. A projekt megvalósítási helyének pontos címe:
a) 8319 Lesenceistvánd, Dózsa György utca (Hrsz. 113)
b) 8319 Lesenceistvánd, Zrínyi utca (Hrsz. 196),
c) 8319 Lesenceistvánd, József Attila utca (Hrsz. 237, Hrsz. 
295),
d) 8319 Lesenceistvánd, Hegyalja utca (Hrsz. 206/27),
e) 8319 Lesenceistvánd, Szent István tér (autóbusz forduló, 
Hrsz. 338),
f) 8319 Lesenceistvánd, Hegyalja köz (Hrsz. 206/26)

4. A pályázati konstrukció száma: KDOP-4.1.1/F-11

5. A projekt összes költsége: 21.203.228,- Ft

6.A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 
21.203.228,- Ft

7. A ROP forrásból igényelt összeg: 19.082.905,- Ft

8.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kötelezettséget  vállal  arra  vonatkozóan,  hogy  a  ROP  forrásból 
nyújtott  támogatás  elnyerése  esetén  az  önkormányzati  önrész 
összegét 2.120.323,- Ft-ot, a költségvetésében elkülöníti.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

Körjegyző
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12. Hulladékszállítási díjjal kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy megállapodtak a Remondis Kft-vel és a 2010-es évre 764.615 
Ft-os összeget átutalt az önkormányzat a megállapodás kapcsán. A 2010-es évet lezártnak tekinti. 2011.  
évre  vonatkozóan  van  még  tartozása  az  önkormányzatnak  a  szemétszállító  cég  felé.  Ezt  az  összeget  
begyűjtötték a lakosságtól, de még nem utalták tovább, mivel nem a helyi rendeletnek megfelelő számlát  
bocsátottak ki, az önkormányzat pedig ragaszkodik a rendelethez. Ő kibocsátott 2011. évre vonatkozóan 4 
db 537.846 Ft-os számlákat a négy hónapra. Az önkormányzat  úgy vélekedik, hogy csak 402.498 Ft-ot  
számlázhatott volna havonta, azaz 1.609.992 Ft-ot összesen. A Remondis közel fél millió forinttal többet  
számlázott  ki  összességében.  Az önkormányzat  számláján megvan az 1.609.992 Ft.  Ezzel  kapcsolatban 
kellene egy olyan határozatot hozni, hogy az önkormányzat tartja magát a helyi rendelethez. A lakosságtól  
beszedett pénzt szeretné átutalni, valamint kérné, hogy a megállapodást az eredeti szöveggel fogadják el és 
ez után állítsák ki a számlát. 
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:

23/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Remondis  Tapolca  Kft.  által  a  2011.  év  első  négy  hónapjára 
vonatkozó megállapodás tervezethez csatolt mellékletében szereplő 
plusz díjra  vonatkozó összeget  a  helyi  rendelet  értelmében  nem 
tudja elfogadni, ragaszkodik a rendeletben elfogadott szállítási és 
ártalmatlanítási díj az összportaszám alapján történő számlázáshoz, 
azaz az eredeti megállapodás tervezet szövegéhez.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

13. Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  négyes  együttes  ülésen  már  volt  szó  a  Tűzoltóság 
támogatásáról az Alapszabály módosításával kapcsolatban. A tavalyi 150 Ft/fő összegű támogatás helyett  
először 300 Ft/fő, majd 400 Ft/fő támogatást kértek.

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

24/2012. (II.06.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  a  Tapolcai  Önkormányzati  Tűzoltóságot 
150 Ft/fő összegű támogatásban részesíti.
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2. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 
gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 19.30 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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