
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 41-5/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-ei (szerda) 
17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Uzsa, Művelődési Ház

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

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs
Papp Éva vezető főtanácsos
Zámbó Mária Kultúrház vezetője
Bogdánné Gróf Margit Könyvtár és Teleház vezetője

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 4 képviselő 
jelen van, így az ülés határozatképes. Külön köszöntötte Zámbó Máriát, a Kultúrház és Bogdánné Gróf 
Margitot, a Könyvtár és Teleház vezetőjét. 

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.)

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:  Kérte,  hogy vegyék  le  napirendről  az  önkormányzati  rendeletek 
szabálysértésről szóló rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete megalkotását. Szintén 
szeretné levenni napirendről a pénzintézeti hitel felvétele napirendi pontot, hiszen azt 2012. április 20-án,  
rendkívüli  ülésen  megtárgyalták  a  határidő  lejárta  miatt.  Mindezek  mellett  szeretné,  ha  új  napirendi 
pontként felvennék az Óvoda melegvíz ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítását,  MOL 
Nyrt-vel  kapcsolatos  perben  történő  egyezség  megkötésével  kapcsolatos  tájékoztató,  irodahelyiség 
térítésmentes  bérbeadása  a  Zalai  Dombhátaktól  a  Vulkánok  Völgyéig  Egyesület  részére  és  a  Tapolcai 
Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi beszámolójának elfogadását.
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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. Tájékoztató a Vöröskereszt helyi szervezetének 2011. évi tevékenységéről
2. Tájékoztató a helyi Nyugdíjasklub 2011. évi tevékenységéről
3. Beszámoló a Könyvtár és Teleház 2011. évi működéséről
4. Beszámoló a Kultúrház 2011. évi tevékenységéről
5.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  rendeletmódosítás  IV. 
negyed év (rendelet tervezet)
6.  Előterjesztés  az  önkormányzat  2011.  évi  zárszámadásáról  szóló  rendelet  megtárgyalására  és 
elfogadására
7. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló …/2012. (….) önkormányzati rendelet megalkotása
8. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 
…/2012. (IV….) önkormányzati rendelet megalkotása
9.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  állattartás  szabályairól  szóló 
…/2012. (….) önkormányzati rendelet megalkotásáról
10.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  szabályszerűségi  ellenőrzési  jelentése  a  2011.  évi 
vonatkozásában
11. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására 
pályázat kiírása
12.  Százholdas  Pagony Közös  Fenntartású Napköziotthonos  Óvoda intézményvezetői  feladatainak 
ellátására pályázat kiírása
13. 2012. évi közbeszerzési terv módosítása
14. Kistarcsa Város Önkormányzat támogatási kérelme
15.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  104/2010.  (X.21.)  képviselő-
testületi határozatának módosítása
16. Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány bérleti szerződése
17.  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  használati  melegvíz 
szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással közbeszerzésének elindítása
18. MOL Nyrt-vel kapcsolatos perben történő egyezség megkötésével kapcsolatos tájékoztató 
19.  Irodahelyiség térítésmentes  bérbeadása a Zalai  Dombhátaktól  a Vulkánok Völgyéig Egyesület 
részére 
20. Beszámoló a Tapolcai Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi szakmai tevékenységéről 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Tájékoztató a Vöröskereszt helyi szervezetének 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  írásos  beszámoló  kiküldésre  került,  mindenki 
áttanulmányozhatta. Vitára bocsátotta a napirendet.
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:
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59/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a  Vöröskereszt  helyi  szervezetének  2011.  évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

2. Tájékoztató a helyi Nyugdíjasklub 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  az  írásos  előterjesztést  itt  is  mindenki  megkapta.  Vitára 
bocsátotta a napirendet.
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:

60/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a  Nyugdíjasklub  2011.  évi  tevékenységéről  szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

3. Beszámoló a Könyvtár és Teleház 2011. évi működéséről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy az  írásos  anyagot  mindenki  áttanulmányozhatta.  Kérdése 
Bogdánné Gróf Margithoz, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a leírtakat?

Bogdánné Gróf Margit Könyvtár és Teleház vezetője: Elmondta, hogy az iskola igazgatójában partnerre 
talált azzal kapcsolatban, hogy a napköziseknek foglakozást tartsanak a könyvtárban. Legutóbb húsvétra 
készültek,  most  pedig  anyák  napjára  készítenek  ajándékokat.  A  következő  hónapokra  is  terveznek 
foglakozásokat.  A nyári  tervek  között  több program is  szerepel.  Kérte  az  önkormányzatot,  hogy ezzel  
kapcsolatban havonta  legalább egy alkalommal  biztosítsák részére a  kisbuszt.  A tervezett  programokat,  
táborozásokat,  kirándulásokat  ki  fogja  függeszteni  és  egyeztetni  fog  az  önkormányzattal  és  az 
iskolaigazgatóval is. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a polgármester úrral már beszélt arról, hogy az egyik  
helyi vállalkozótól kedvező ajánlatot kapott arra, hogy a 10.000 Ft-ért karban tartja a számítógépeket. 2 db 
gépbe kellene memóriát venni, aminek ára 3.800 Ft, de úgy gondolja, hogy az intézmény költségvetésébe ez  
belefér.  Nyáron  a  hegyben  nyaralók  rendszeresen  igénybe  veszik  ezeket  a  számítógépeket.  Most 
rendelkezésükre áll  4 olyan gép, ami jól működik. Egy kérésére szeretne választ kapni.  Péntekenként a  
nyitvatartási idő 9-11 óráig tart. A Tapolcai Könyvtárba 10 órától lehet menni péntekenként könyvekért.  
Havonta  több  alkalommal  is  szokott  kihozni  új  könyveket,  főleg  olyanokat,  amiket  a  rendszeresen 
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könyvtárba járók kérnek. Ilyenkor ki szokta írni, hogy hol van, miért van zárva a könyvtár. Amikor nincs  
ott, akkor többen is keresik, és azt mondják, hogy nem találták, nem tölti le a munkaidejét. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérdése, ha ott van pénteken, akkor általában hányan keresik?

Bogdánné Gróf Margit Könyvtár és Teleház vezetője: Eddig egyetlen alkalommal mentek hozzá, amikor 
ott volt.

Tóth  Csaba  polgármester: Javaslata,  hogy  mivel  a  heti  munkaidőkeret  nem  változhat,  ezért  ezt  az 
időintervallumot kell kötetlenné tenni. 

Bogdánné Gróf Margit Könyvtár és Teleház vezetője: Elmondta, hogy mindig felírja a jelenléti ívre, ha 
elmegy Tapolcára.

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a pénteki napot nem kell kiírni, de szerkeszteni kell egy új 
nyitva tartási rendet. A heti órakeret megmarad, de két óra kötetlen lesz belőle, hogy el tudjon menni a  
könyvekért.

Bogdánné Gróf Margit Könyvtár és Teleház vezetője: Elmondta, hogy a baba-mama klub most annyira 
nem működik, mert a gyerekek már óvodába mennek, vagy az anyukák várják a második babát. Többen is  
jelezték, ha a baba akkora lesz, akkor ismét szívesen részt vennének az összejövetelen.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte  e kiegészítést.  Elmondta,  hogy a délelőtt  folyamán  beszélt  a 
Tapolcai  Könyvtár  vezetőjével,  aki  elmondta,  hogy  milyen  jó  az  együttműködése  a  lesenceistvándi 
könyvtárossal. Javasolta, hogy a beszámolót fogadják el, és a képviselő-testület határozzon arról is, hogy 
péntekenként 9-11 óráig kötetlen munkaideje legyen a Könyvtár és Teleház vezetőjének.
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:

61/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a Könyvtár és Teleház 2011. évi működéséről 
szóló beszámoló tudomásul veszi.

2. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  döntött  arról,  hogy  a  Könyvtár  és  Teleház 
vezetője  részére  a  pénteki  2  órás  (9-11  óra) 
munkaidejét kötetlenné teszi a heti 40 órás munkaidő 
megtartásával a célból, hogy új könyvekért a Tapolcai 
Könyvtárba el tudjon menni. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

4. Beszámoló a Kultúrház 2011. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy Zámbó Mária szép beszámolót készített. Megkérdezte, hogy 
kívánja-e szóban kiegészíteni a leírtakat?
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Zámbó Mária Kultúrház vezetője: Elmondta,  hogy az írásos  előterjesztésében mindent  leírt.  Az  idei 
évben  a  hagyományoknak  megfelelően  tervezi  a  programokat.  Nem  tervezett  új  programot,  mivel  a 
költségvetés sem engedi. Úgy gondolja, hogy eddig színvonalasak voltak a rendezvények, ezt a színvonalat 
szeretné fenntartani.

Tóth  Csaba  polgármester: Megköszönte  a  kiegészítést.  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:

62/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a  Kultúrház 2011.  évi  tevékenységéről  szóló beszámolót 
tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

5.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  rendeletmódosítás  IV. 
negyed év (rendelet tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  kiküldött  anyag  egyértelmű.  Elmondta,  hogy  a 
pótelőirányzatok,  amiket  kaptak,  azok  kötött  felhasználásúak.  Az  előterjesztésben  megtalálható,  hogy 
milyen célokra kapták a pótelőirányzatokat. 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

4/2012. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Az önkormányzat 2011. évi költségveréséről szóló 1/2011. 
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.  Előterjesztés  az  önkormányzat  2011.  évi  zárszámadásáról  szóló  rendelet  megtárgyalására  és 
elfogadására
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztés egy nagyon összeszedett  anyag,  egy laikus 
ember  számára  is  érthető.  Az  önkormányzat  pénzmaradvánnyal  számolhat.  A  közösen  fenntartott 
intézményektől  elvonták  a  pénzmaradványt  úgy,  hogy  annak  összegével  csökkentették  a  2012.  évre 
vonatkozó  finanszírozást.  Az  önkormányzat  megfontolt,  mértéktartó  gazdálkodást  folyatatott.  Az 
önkormányzat  pénzügyi  egyensúlya  megmaradt,  a  tartalékok  még  mindig  rendelkezésre  állnak  a  

5



bankszámlán. Az önkormányzati rendszer átalakítása jelentős változásokat fog hozni. Jövő évtől nem lehet 
működési hiányt tervezni, ezért nagyon pontosan kell majd megtervezni a bevételeket és a kiadásokat. 
Kérdése a körjegyzőhöz és a pénzügyi főmunkatárshoz, hogy kívánják-e a leírtakat szóban kiegészíteni?

Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem.

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Nem.

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:

5/2012. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Lesenceistvánd  Község  2011.  évi  költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló …/2012. (….) önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy a  rendelettervezet  mindenki  számára  megküldésre  került. 
Felkérte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyzőt,  hogy  tájékoztassa  a  képviselőket,  miért  szükséges  új  rendelet  
megalkotása.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatás átkerült jegyzői hatáskörbe, így 
azt ki kellett venni a rendeletből. Az új jogszabályszerkesztés miatt viszont nehéz lenne módosítani a régi  
rendelet, ezért célszerűbb volt újat alkotni. Emellett a temetési költség összegét emelték meg 20.000 Ft-tal,  
így 140.000 Ft lett. 

Papp Éva vezető főtanácsos: Jelezte, hogy még egy pontosítás történt. A temetési támogatásnál meg lett 
határozva  a  rendeletben,  hogy  akkor  igényelhető,  ha  lesenceistvándi  lakos  temettet  el  lesenceistvándi 
elhunytat. Emellett a helyi lakásfenntartási támogatást is ki kellett venni, mert azt hatályon kívül helyzeték. 
Ez alatt azt az 500 Ft-ot kell érteni, amit eddig az önkormányzat adott. A másik pedig jegyzői hatáskörbe 
került.

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:

6/2012. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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8. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 
…/2012. (IV….) önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az idei évben felülvizsgálják az összes rendeletet,  ennek 
része a temetőrendelet felülvizsgálata is.  Elmondta, hogy a 18. § ab) pontjában a szélességet javítani kell 
1,90 m-re, elírás történt. A díjak tekintetében kéri a képviselő-testület javaslatait.  

Tóth  Csaba  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  sírhelyek  díjait  kell  megállapítani. 
Urnatemetés  Lesenceistvándon  jelenleg  nincs.  Amennyiben  erre  vonatkozó  pályázatot  írnak  ki,  nem 
zárkózik el az elől, hogy alakítsanak ki urnás temetésnek helyet. A ravatalozó használati díjat a temetkezési 
vállalkozó fizeti  meg.  Ezt,  valamint  a  temető  üzemeltetési  hozzájárulási  díjat  és  a  hűtési  díjat  nagyon  
nehezen  tudják  beszedni.  Ehhez  a  temetőt  zárt  kerítéssel  kellene  ellátni  és  fel  kéne  venni  egy 
temetőgondnokot. A temető bekerítése több millió forintot emésztene fel, de előbb vagy utóbb meg kell 
csinálni. Gondolt arra, hogy egy nyugdíjas személyt  kellene megbízni azzal, hogy figyeljen arra, hogy a  
ravatalozóban csak  az  menjen  be,  akinek  jogosultsága  van  rá.  Ezért  kapna  egy minimális  összeget.  A 
probléma az, hogy lehet olyan is, hogy az elhunytat éjjel hozzák. Akkor is valakinek ki kellene nyitnia a  
ravatalozót, tehát ügyeletben kellene lennie. Ha istvándi az elhunyt, akkor többnyire tudják, hogy ki az és 
kik temettetik  el.  A ravatalozó  használati  díjat,  a  temető  üzemeltetési  hozzájárulást  és  a  hűtési  díjat  a  
temetkezési vállalkozónak kellene kiszámlázni,  de az elmúlt  évek folyamán sohasem fizettek. A temető  
üzemeltetési  költsége  jelenleg  250.000  Ft  fölött  van.  Ha  egy  ember  fel  lenne  véve,  akkor  jelentősen  
megnövekedne a kiadás. A bér és a járulékok elérnék a másfélmillió forintot.  Egy ember folyamatosan 
tudna dolgozni. A most felmerülő feladatokat ellátják a közmunkások. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
egyes  sírhely díja  eddig 8.000 Ft,  a  kettes  sírhelyé  16.000 Ft  volt.  Rátemetés  címén  nem volt  összeg  
megállapítva, mivel úgy tekintették, mintha egyes, vagy kettes sírhelyet vettek volna meg. Javasolta, hogy 
ezeken a díjakon ne változtassanak. A rátemetés ugyanannyiba kerüljön, mint a sírhely megváltás első díja. 

Nagy Károly alpolgármester: Egyetért a javaslattal. 

Tóth Csaba polgármester: Javasolta, hogy az urnás temetést vegyék ki, mivel jelenleg nincs rá lehetőség.  
Ha valaki urnában temeti el a hozzátartozóját, akkor többnyire rátemetés történik valamelyik családtagra,  
így annak a díját kell alkalmazni. A gyermek sírhely továbbra is maradjon ingyenes. A sírbolt, vagyis kripta 
díján sem javasolja a változtatást, maradjon 35.000 Ft. Mivel az egy maradandó építmény, azért kerül többe. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Úgy gondolja, hogy ha ki lesz számlázva a temetkezési vállalkozónak, az át 
fogja hárítani a temettetőre. 

Tóth Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy temető  üzemeltetési  hozzájárulás  eddig  is  volt.  Az  egyes 
sírhelynél 400 Ft volt, a kettes sírhelynél 800 Ft, a sírboltnál pedig 1.750 Ft/férőhely. Javasolta, hogy ezek 
kerüljenek  kerekítésre  500  illetve  1.000  Ft-ra.  A  ravatalozó  használati  díjat  3.000  Ft-ban  javasolja  
megállapítani. Ezek nem nagy összegek, de éves szinten pár tízezer forint bevételt jelentenek, ami fedezheti  
például a fűnyírás üzemanyag költségeinek ¼-ét. Mindhárom díjat a temetkezési vállalkozónak számlázzák 
ki. 

Nagy Károly alpolgármester: Kérdése, hogy ezek a díjak eddig nem voltak?

Dr. Takács Nóra körjegyző: Mindegyik volt eddig is. 

Tóth  Csaba  polgármester: A  hűtő  használati  díj  2.000  Ft  volt  az  üzemeltetési  díj  pedig  10.000  Ft. 
Elmondta, ha valakit megbíznának azzal, hogy legyenek nála a kulcsok, az legjobb esetben is minimum  
havi 5.000 Ft-ért vállalná. Ez éves szinten 60.000 Ft, aminek fedezetét ezekből a díjakból kellene fedezni. 
Egy  temetési  füzetet  kellene  vezetnie,  hogy  kit  temetnek  el  és  melyik  vállalkozó.  Ez  alapján  tudna 
számlázni az önkormányzat.
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Varjúné Fodor Edit  képviselő: Úgy gondolja, hogy nincs akkora forgalom,  hogy ne tudnák,  hogy kit 
mikor temetnek el. 

Papp Éva vezető főtanácsos: Elmondta, hogy van temető nyilvántartás, az elmúlt években ő vezette. Ebbe 
be  kell  írni  a  temetés  időpontját,  kit  temettek  és  mikor  hunyt  el,  valamint,  hogy  ki  a  közvetlen  
hozzátartozója. Az a probléma, hogy akinek van hozzátartozója a temetőben, az rátemet arra. Sokan ezért 
nem jönnek be a hivatalba, és nem lehet nyomon követni. Ha nem Lesenceistvándon halt meg az illető, 
akkor a halotti anyakönyvi kivonatot sem ők állítják ki. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Nagyon ritkán anyakönyveznek halottat.

Papp Éva vezető főtanácsos: Elmondta, hogy csak azok mennek a hivatalba, akik újak és nem tudják, hogy 
hova temethetnek. Ezért lenne jó, ha lenne valaki, aki figyel az ilyenekre. Csak ebben az esetben lehetne azt 
elérni, hogy mindenki, aki temettet, fizesse meg a díjakat. 

Dr.  Benedek  Ádám  képviselő: Kérdése,  hogy  nincs  olyan,  hogy  temető  térkép?  Ha  valaki  például 
külföldön él és hazajön, hogy lerója kegyeletét az elhunyt hozzátartozója előtt, a hivatalban meg tudják neki  
mondani, hogy hol nyugszik?

Papp Éva vezető főtanácsos: Van nyilvántartás. Ha az eltemettető bement a hivatalba a temetés előtt és 
megváltotta a sírhelyet,  akkor meg tudják mondani,  mivel  bekerült  a nyilvántartásba. Amennyiben nem 
jelentette, úgy nem tudják megmondani. 

Tóth Csaba polgármester: Kérdése, hogy a temetkezési vállalkozó tudja-e, hogy  köteles bejelenteni, ha 
temet? 

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: A  vállalkozók  tudják,  hogy  bejelentési  kötelezettségük  van,  csak  nem 
teljesítik.  Szabad  bejárásul  van  a  temetőbe.  A rendeletet  is  megküldték  annak idején  a  közelben  lévő 
vállalkozóknak. 

Tóth Csaba polgármester: A legnagyobb probléma akkor merült fel, ha éjjel hozták az elhunytat. Ezért 
kapott kulcsot a két tapolcai temetkezési vállalkozó, így bevihetik a halottat. 

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző: A  probléma  ott  kezdődik,  ha  már  van  sírhely,  és  arra  temetnek  rá.  A 
körjegyzőségnek nincs kapacitása a be nem jelentett temetések figyelemmel kísérésére. 

Tóth  Csaba  polgármester: Javaslata,  hogy  negyedévente  küldjenek  levelet  a  vállalkozóknak,  hogy 
közöljék, hogy az adott időszakban hány temetést végeztek. Ez után lehetne kiszámlázni a közölt adatoknak 
megfelelően. 

Papp Éva vezető főtanácsos: Elmondta, hogy szociális ügyintézőként látja a temetési számlákat, amikor a 
temetési támogatást kérik a hozzátartozók. A vállalkozó ezeket a díjakat kiszámlázza a temettetőnek, csak 
az önkormányzatnak már nem fizeti be. 

Tóth Csaba polgármester: Kérdése, hogyan legyenek a díjak az új rendeletben? Javaslata, hogy a temető 
üzemeltetési  hozzájárulási  díj  a  korábbi  javaslatával  ellentétben  legyen  inkább  egységes  és  1.000  Ft  
összeget javasol.

Nagy Károly alpolgármester:  Véleménye  szerint az a díj  kerüljön megállapításra, amit  a vállalkozó a 
temettetőnek kiszámláz.

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Elmondta,  hogy a  vállalkozó  a  helyi  rendelet  alapján  számláz,  csak  az 
önkormányzat felé nem fizet. 

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a vállalkozótól kell valamilyen dokumentum, 
ami alapján az önkormányzat számlázni tud.
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Tóth Csaba polgármester: Negyedévente meg fogják tőlük kérni az adatokat. Javaslata, hogy a ravatalozó 
használati  díja  5.000  Ft/alkalomban,  a  temető  üzemeltetési  hozzájárulási  díja  1.000  Ft/alkalomban  az 
elhunyt hűtési díja pedig 2.000 Ft/elhaltban legyen megállapítva.

Nagy Károly alpolgármester: Kérdése, hogy ha az elhunyt több napig is a hűtőben van, nem célszerűbb-e 
napban meghatározni a díj mértékét?

Tóth Csaba polgármester: Napban is meg lehet, de úgy gondolja, 2-3 napnál tovább nincs a hűtőben az 
elhunyt, és a hűtéssel kapcsolatos áramdíj nem magas összeg, így maradhat Ft/elhaltban is. A héten lehetne  
írni egy levelet a vállalkozóknak, hogy nyilatkozzanak arról, hogy hány temetés volt az elmúlt negyedévben 
és ez alapján számláz majd az önkormányzat.
További  kérdés  és  hozzászólás  hiányában  javasolta,  hogy a  fent  meghatározott  összegek  kerüljenek  a 
rendeletbe. Szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

7/2012. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A temetőről és a temetkezésről 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  állattartás  szabályairól  szóló 
…/2012. (….) önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta.  Kérdése  a 
körjegyzőhöz, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a tervezetből a 4. §-t ki kell venni, az csak véletlenül maradt  
bent. Így az alábbi paragrafusok a következőképpen változnak: az 5. § 4. §-ra változik, a 6. § 5. §-ra, a 7. §  
6. §-ra és a 7. § (3) bekezdés lesz a 7. §. Pár dolog került pontosításra.

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:

8/2012. (IV.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Az állattartás szabályairól 
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  szabályszerűségi  ellenőrzési  jelentése  a  2011.  évi 
vonatkozásában
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  az  előterjesztésben  látható,  hogy,  milyen  ellenőrzések 
történtek  a  tavalyi  évben.  Összesen  11  db  volt.  Egyetlen  esetben  sem  történt  elmarasztalás.  Főként 
javaslatokat tettek. 
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:

63/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete az ellenőrzési jelentéseket tudomásul veszi.

2. Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy az ellenőrzésekben 
tett javaslatoknak megfelelő intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

11. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására 
pályázat kiírása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester: Elmondta,  hogy  az  intézményvezetőnek  lejár  a  megbízatása,  ezért  kell 
pályázatot kiírni. Szeretné, ha újra megpályázná az állást, hiszen meg vannak elégedve a munkájával. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a határozati javaslatba beleírta, hogy a Naplóban is jelenjen 
meg  a  pályázat,  de  nem kötelező oda is  beletenni.  Kérdése,  hogy a  képviselő-testület  szeretné-e  ott  is  
megjelentetni? 

Tóth Csaba polgármester: Nem szeretnék. Javaslata, hogy legyen kivéve ez a pont a határozatból.
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:

64/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot ír ki az „Együtt Egymásért” Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak 
teljes körű ellátására. 
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, összehangolja a szolgálat működését, ellenőrzi a 
jogszabályokban,  az  intézmény  belső  szabályzataiban,  a 
munkaköri leírásban foglalt követelmények betartását. 
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2.  A  közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozott 
időre  szóló  -  2012.  július  1.  napjától  2017.  június  30. 
napjáig tartó – közalkalmazotti jogviszony.

3. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

4. Munkavégzés helye: 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 91.

5.  Az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

6. Pályázati feltételek:
a) 15/1998.(IV.30.)  NM.  rendelet  2.  számú 
mellékletében meghatározott képesítési előírás,
b) legalább ötéves szakmai gyakorlat
c) büntetlen előélet
d) cselekvőképesség
e) Kiváló szintű döntési képesség, kommunikációs és 
tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség
f) Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
g) B kategóriás jogosítvány.

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
a) a pályázó szakmai életrajza
b) erkölcs bizonyítvány
c) képesítésről szóló okmányok másolata
d) az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a 
szakmai helyzetelemzése épülő fejlesztési elképzelések
e) a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulás
f)  a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy az  eljárásban részt 
vevők megismerhetik a pályázó anyagát
g) a pályázó nyilatkozata arról, hogy kívánja-e a pályázatot 
elbíráló testületi ülésen a zárt ülés tartását. 
h) a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. 
törvény  15.  §  (8)  bekezdése  szerinti  kizáró  ok  vele 
szemben nem áll fenn. 

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 20.

9. A pályázat benyújtásának módja:
a) Postai úton: a pályázatnak Tóth Csaba polgármesternek 
címezve,  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  címére 
történő megküldésével  (8319 Lesenceistvánd,  Kossuth u. 
145.).  A  borítékon  fel  kell  tűntetni  a  munkakör 
megnevezését „Intézményvezető”. 
b)  Személyesen  Tóth  Csaba  polgármesternél, 
Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatán  (8319 
Lesenceistvánd,  Kossuth  u.  145.).  A  borítékon  fel  kell 
tűntetni a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”.

10. A pályázat elbírálásnak határideje: 2012. június 15.

11. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
a)  Az  intézményfenntartó  társulás  gesztor 
önkormányzatának (Lesenceistvánd)  hirdetőtáblája:  2012. 
május 20-ig
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b)  Az  intézményfenntartó  önkormányzatok 
(Balatonederics,  Hegymagas,  Lesencefalu,  Lesencetomaj, 
Nemesvita,  Szigliget,  Uzsa)  hirdetőtáblája,  2012.  május 
20-ig
c) Az intézményfenntartó önkormányzatok honlapján.

Határidő: Pályázat kiírása: azonnal
Pályázat benyújtása: 2012. május 20.
Pályázat elbírálása: 2012. június 15.

Felelős: polgármester,
körjegyző

12.  Százholdas  Pagony Közös  Fenntartású Napköziotthonos  Óvoda intézményvezetői  feladatainak 
ellátására pályázat kiírása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az intézményvezetőnek az óvodánál is lejár a megbízatása.  Az 
állásra pályázatot kell kiírni. Meg vannak elégedve a munkájával, ezért szeretné, ha megpályázná újra az  
állást. Elmondta, ha az óvodából nem pályáz helyi, és idegen tölti be az állást, akkor egy fő óvónőtől meg 
kell válniuk. Ezt a dolgozóknak mérlegelniük kell. Bízik benne, hogy a jelenlegi vezető is pályázni fog és 
folytathatja tevékenységét,  hiszen nagyon jól gazdálkodott az intézmény pénzével és nagyon jó szakmai  
munkát végez. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a pályázatot kötelező megjelentetni az Oktatási Minisztérium 
Közlönyében, a benyújtás és az elbírálás határideje a megjelenéstől függően még változhat. Egyeztetni fog a  
kiadóval. 

Tóth Csaba polgármester: 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:

65/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  pályázatot  ír  ki  a  Százholdas  Pagony  Közös 
Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  intézményvezetői 
feladatainak teljes körű ellátására. 
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja,  összehangolja az  óvoda működését,  ellenőrzi  a 
jogszabályokban,  az  intézmény  belső  szabályzataiban,  a 
munkaköri leírásban foglalt követelmények betartását.

2.  A  közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozott 
időre szóló - 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. 
napjáig tartó – közalkalmazotti jogviszony. 

3. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

4.  Munkavégzés  helye:  Százholdas  Pagony  Közös 
Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda,  8319 
Lesenceistvánd, Zrínyi u. 10.
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5.  Az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

6. Pályázati feltételek:
h) Óvodapedagógus  főiskolai  végzettség, 
óvodavezetői szakvizsga
i) legalább ötéves szakmai, vezetői gyakorlat
j) Büntetlen előélet
k) Cselekvőképesség
l) Kiváló szintű döntési képesség, kommunikációs és 
tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség
m) felhasználói szintű számítógépes ismeretek
n) B kategóriás jogosítvány.

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) a pályázó szakmai önéletrajza
b) erkölcs bizonyítvány
c) képesítésről szóló okmányok másolata
d) az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a 
szakmai helyzetelemzése épülő fejlesztési elképzelések
e) a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulás
f)  a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy az  eljárásban részt 
vevők megismerhetik a pályázó anyagát
g) a pályázó nyilatkozata arról, hogy kívánja-e a pályázatot 
elbíráló testületi ülésen a zárt ülés tartását. 
h) a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. 
törvény  15.  §  (8)  bekezdése  szerinti  kizáró  ok  vele 
szemben nem áll fenn. 

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 25.

9. A pályázat benyújtásának módja:
a) Postai úton: a pályázatnak Tóth Csaba polgármesternek 
címezve,  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  címére 
történő megküldésével  (8319 Lesenceistvánd,  Kossuth u. 
145.).  A  borítékon  fel  kell  tűntetni  a  munkakör 
megnevezését „Óvodavezető”. 
b)  Személyesen  Tóth  Csaba  polgármesternél, 
Lesenceistvánd  Község  Önkormányzatán  (8319 
Lesenceistvánd,  Kossuth  u.  145.).  A  borítékon  fel  kell 
tűntetni a munkakör megnevezését: „Óvodavezető”.

10. A pályázat elbírálásnak határideje: 2012. június 30.

11. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
a)  Az  intézményfenntartó  társulás  gesztor 
önkormányzatának ( Lesenceistvánd) hirdetőtáblája: 2012. 
június 25-ig.
b)  Az  intézményfenntartó  önkormányzatok  (Uzsa) 
hirdetőtáblája, 2012. június 25-ig.
c) Oktatási és Kulturális Közlöny
d) Lesenceistvánd honlapja

12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Papp  Éva  nyújt,  a  06/87/436-151  (23-as  mellék) 
telefonszámon. 
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Határidő: Pályázat kiírása: azonnal
Pályázat benyújtása: 2012. június 25.
Pályázat elbírálása: 2012. június 30.

Felelős: polgármester,
körjegyző

13. 2012. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a februári ülésen fogadta el a képviselő-testület azt, hogy az 
idei  évben  nem kell  közbeszerzési  tervet  készíteni,  mivel  nem lesz  beadva  olyan  pályázat,  amihez  ez 
szükséges. Időközben azonban az óvoda fűtés és használati  melegvíz előállításához kapcsolódó pályázat 
benyújtása  miatt  közbeszerezési  eljárást  kell  lefolytatni.  Most  a  határozati  javaslat  1.  mellékletében az  
szerepel, hogy az idei évben egy közbeszerzése lesz az önkormányzatnak. 
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:

66/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete  15/2012.  (II.  06.)  határozatát  hatályon  kívül 
helyezi  és  2012.  évre  vonatkozóan  közbeszerzési  tervet 
készít. 

2. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete  a  határozat  1.  mellékletét  képező  2012.  évi 
Közbeszerzési Tervet elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

14. Kistarcsa Város Önkormányzat támogatási kérelme
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta,  hogy dicséretes,  hogy Kistarcsa Város  Önkormányzata  múzeum 
kialakítását tervezi az előterjesztésben leírtak szerint. Javaslata, hogy most ne nyújtsanak támogatást arra 
hivatkozva, hogy jelenleg még nem ismertek az önkormányzat anyagi lehetőségei. A későbbiek folyamán,  
akár egy év múlva is visszatérhetnek a kérdésre, nem zárkóznak el a támogatás lehetőségétől. Jelenleg csak  
erkölcsileg tudják támogatni. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:
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67/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  erkölcsileg  támogatja  Kistarcsa  Város 
Önkormányzatának  kezdeményezését,  de  anyagilag 
forráshiány miatt nem tud támogatást nyújtani,  azonban a 
későbbiek  folyamán  nem  zárkózik  el  a  támogatás 
lehetőségétől, amennyiben erre lehetősége adódik. 

2.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az 
Önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

15.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  104/2010.  (X.21.)  képviselő-
testületi határozatának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Felkérte a körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket, hogy miért szükséges a 
határozat módosítása.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy egy a polgármester költségtérítésével kapcsolatos 2010-es 
határozatot kellene hatályon kívül helyezni, mert ez már nem aktuális, új határozatot hozott e témában a 
képviselő-testület, csak ez a határozatot annak idején nem helyezték hatályon kívül és zavaró, hogy jelenleg 
még hatályban van. A 104/2010 (X.21.) határozat módosításával tudnák ezt rendezni. 

Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évtől már nem költségátalányt vesz 
igénybe, hanem tételesen számol el a költségeiről. Jelezné, hogy már most jelentős megtakarítás származik 
ebből. 
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:

68/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a  104/2010.  (X.21.)  képviselő-testületi  határozatot  az 
alábbiak szerint módosítja:

Az 1.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.)  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a 100/2010. (X.14.) és a 33/2010. (II.23.) számú 
képviselő-testületi határozatokat hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző
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16. Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány bérleti szerződése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta,  hogy a Szín és  Vonal  Művészeti  Iskola  igazgatója  telefonon is 
kereste ez ügyben. Kérte, hogy a továbbiakban is biztosítsa az önkormányzat részükre az eddig is használt 
termet  az eddigi  feltételekkel.  Egy pályázathoz kell  neki ez a szerződés és minimum 1 évre kell,  hogy 
szóljon. A bérleti szerződés megtalálható az előterjesztésben. 
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:

69/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete  hozzájárul,  hogy az Önkormányzat  a  tulajdonát 
képező  8319  Lesenceistvánd,  Nemess  Imre  tér  1.  szám 
alatti ingatlanra vonatkozóan ismételten Bérleti szerződést 
kössön  a  Szín  és  Vonal  Művészetoktatási  Közhasznú 
Alapítvánnyal  a  jelen  határozat  2.  számú  mellékletét 
képező Bérleti szerződés szerint.

2.)  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a Bérleti szerződést a 
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal 
kösse meg.

Határidő: 2012. június 15.
Felelős: polgármester,

körjegyző

17.  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  használati  melegvíz 
szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással közbeszerzésének elindítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ez a napirend kapcsolódik a közbeszerzési tervhez, hiszen ha 
közbeszereztetnek, akkor közbeszerzési felhívást is kell tenni, amit egy ügyvédi iroda el is készített. Három 
cégtől kérnek árajánlatot,  mégpedig a Gekko-Gasztro Kft-től Szombathelyről,  a Szkendó Kft-től szintén 
Szombathelyről  és  a  KG  Invest  2008  Kft-től  Győrből.  Az  ajánlatok  megérkezése  után  kiválasztják  a 
legolcsóbbat és azzal fogják elvégeztetni a munkát.

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

70/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló 
épület  használati  meleg-víz  szolgáltatásának  biztosítása 
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napkollektoros  megoldással  pályázattal  kapcsolatos 
közbeszerzési eljárást megindítja. 

2.Lesenceistvánd Község Önkormányzata  a megvalósításra 
az alábbi cégektől kér árajánlatot a pályázat kivitelezésével 
kapcsolatban:
a) Gekko-Gasztro Kft. (9700 Szombathely,  Szelestey L. 

u. 2.)
b) Szkendó Kft. (9700 Szombathely, Söptei u. 72.)
c) KG Invest 2008 Kft. (9028 Győr, Konini u. 19.)

3.Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  árajánlat  kérése 
céljából a fent nevezett három céget megkeresse, továbbá, 
hogy  az  árajánlatok  beérkezését  követően  a  Képviselő-
testületet tájékoztassa a beérkezett pályázatokról.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

Orbán Kálmán képviselő 18 órakor megérkezett, így a képviselő-testület 5 főre egészült ki.

18.   MOL Nyrt-vel kapcsolatos perben történő egyezség megkötésével kapcsolatos tájékoztató     
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. A Balatongáz Kft. már nem 
létezik.  Ők voltak  azok,  akik  a  gázberuházást  véghez  vitték  a  Balaton-felvidéken.  10  évvel  ezelőtt  az 
önkormányzatoknak  volt  a  MOL-lal  egy  vitájuk,  amiből  per  lett.  Első  fokon  a  pert  megnyerték  az 
önkormányzatok. Ez alapján pénzt kapna Lesenceistvánd is, méghozzá 3.616.341 Ft-ot. Az ügy még nem 
zárult le, hiszen lehet még fellebbezni. Emiatt kell határozatokat hozni. Ha meg tudnak egyezni a MOL-lal,  
akkor felosztják a pénzt, ha nem, akkor pedig folytatódik a per. Az ügyvédi iroda 44 millió forintot fog 
kapni ügyvédi díjként, ebben megegyeztek az önkormányzatok.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:
71/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  Globál  Mérnöki  Iroda  Kft. 
megbízottat,  azon belül is dr.  Pecz Péter ügyvezetőt arra, 
hogy a 28.G.40.218/2012/10.  számú ítéletében foglalt,  az 
önkormányzatok  javára  megítélt  összeg  alapul  vételével 
megállapodjék a Mol Rt.-vel az első fokú ítéletben történő 
megnyugvásban akként,  hogy a  per ezzel  az  egyezséggel 
végérvényesen  befejeződjék.  Erre  tekintettel  továbbá 
felhatalmazzák arra is, hogy a jogi képviselővel közölje a 
döntést: a felperesek az egyezséggel eltekintenek az ítélet 
megfellebbezésétől.

2.  Az  egyezségi  megállapodásban  a  Mol  Rt.-nek 
kötelezettséget  kell  arra  nézve  vállalni,  hogy  a  felperesi 
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önkormányzatok  és  a  Globál  Mérnöki  Iroda  Kft.  közötti 
belső egyezségre  tekintettel  a  bíróság által  a  fenti  számú 
ítéletben megítélt (és az egyezség keretében a Mol Rt. által  
is elfogadott) összeget akként kell teljesítenie, hogy abból:
a) 100 millió forint összeget az önkormányzatok felé 
az ítéletben meghatározott arányok szerinti bontásban;
b) a  100  millió  forint  feletti  összeget  pedig 
közvetlenül a Globál Mérnöki Iroda Kft. felé teljesít.

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester,

körjegyző

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

72/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a Globál Mérnöki Iroda Kft. által a 2012. április 
13.-i  tárgyalás  keretében  előterjesztett  tényelőadás, 
valamint az érintett önkormányzatok vezetői által elveiben 
helyesnek  tartott  egyezségi  ajánlat  bázisán,  a 
megbeszélésről  készített  „Emlékeztető”  (mint  döntési 
előkészítő irat) alapján (arra tekintettel, hogy az egyezséget 
a  Globál  Mérnöki  Iroda  Kft.  is  elfogadja  és  erről 
nyilatkozott)  úgy dönt,  hogy az  önkormányzatok  egésze, 
illetve  a  Globál  Mérnöki  Iroda  Kft.  (mint  megbízott  ) 
közötti  elvi  egyezséget  jóváhagyja  és  magára  nézve 
kötelezőnek tekinti.

2. Ennek keretében a bíróság által a 28.G.40.218/2012/10. 
számú  ítéletében  foglalt,  az  önkormányzatok  javára  első 
fokon megítélt  144.093.383 forint összegből a 100 millió 
forintot meghaladó összegrész a Globál Mérnöki Iroda Kft.-
t illeti meg akként, hogy azt a Mol Rt. közvetlenül a Globál 
Mérnöki Iroda Kft. felé fizesse meg (engedményezés). 

3.  Az  önkormányzatokat  megillető  100  millió  forint 
önkormányzatok  közötti,  az  üzletrész  arányoknak 
megfelelő felosztása az 1.  sz.  függelékben található meg, 
amely  a  jelen  határozattal  jóváhagyott  egyezségi 
megállapodás részét képezi.

4.  Az  egyezség  része,  hogy  a  neki  jutó  összegrészből  a 
Globál  Mérnöki  Iroda  Kft.  vállalja  azt,  hogy  a  jogi 
képviselő munkadíját közvetlenül rendezi.

5. A jelen egyezségi megállapodás kifejezetten és csakis a 
28.G.40.218/2012/10.  számú  ítélettel  megítélt  összeg 
felosztásával  kapcsolatban  érvényes  és  érvényesíthető. 
Továbbá csakis arra az esetre vonatkozik, amennyiben a per 
egyezséggel  történő lezárásával  kapcsolatosan a Mol  Rt.-
vel is létrejön az egyezségi megállapodás.
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6.  A  jelen  határozat  hivatalos  példányának  a  Globál 
Mérnöki Iroda Kft. által történő aláírásával az ezen okirat a 
Ptk.  328.  §-a  szerinti,  az  engedményezésre  vonatkozó 
szerződésnek  minősül.  Az  engedményezés  tényéről  a 
Globál Mérnöki Iroda Kft. értesíti a kötelezettet, a Ptk. 328. 
§ (3) bekezdése szerint.

Határidő folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

19.    Irodahelyiség térítésmentes  bérbeadása a Zalai  Dombhátaktól  a Vulkánok Völgyéig Egyesület   
részére     
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a nyolcas együttes ülésen már kivesézték ezt a témát. Arról 
kellene  határozatot  hozni,  hogy  az  önkormányzat  1/33-ad  részben  tulajdonában  lévő  irodahelyiséget  
térítésmentesen – mivel közfeladatot lát el - használatba adja a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 
Egyesület részére.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

73/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
döntött  arról,  hogy az  1/33-ad  részben tulajdonát  képező 
Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulása 
irodaházában, mely természetben 8300 Tapolca, Nyárfa u. 
3.  szám  alatt  található,  Lesenceistvánd  Község 
Önkormányzatának  1/33-ad  részben tulajdonát  képező 41 
m2-es  irodahelyiséget  a  Zalai  Dombhátaktól  a  Vulkánok 
Völgyéig  Egyesület  részére  térítésmentesen  használatba 
adja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

20. Beszámoló a   Tapolcai Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi szakmai tevékenységéről   
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a Tűzoltóság megküldte a tavalyi évről szóló beszámolóját. 
Tavaly az önkormányzat 150.000 Ft-ot fizettet a működési költségeikhez. 2.669.290 Ft pénzmaradványuk 
keletkezett. 
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74/2012. (IV.25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a  Tapolcai  Önkéntes  Tűzoltóság  2011.  évi 
szakmai  tevékenységéről  szóló  tájékoztatót tudomásul 
veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 18.15 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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