
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 41-6/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének 2012.  május  29-ei  (kedd) 
17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége, Lesenceistvánd

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

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 19. §-a alapján szabályszerűen 
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő 
jelen van, így az ülés határozatképes. 
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  az  önkormányzati  rendeletek 
szabálysértésről  szóló  rendelkezéseinek  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  …../2012.  (V…..) 
önkormányzati rendeletének megalkotása
2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége Ügyrendjének módosítása
3. Átfogó  értékelés  a  települési  önkormányzat  2011  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
tevékenységének ellátásáról
4. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására 
kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
5. 141/2011. (XII.14.) képviselő-testületi határozat visszavonása
6. 24/2012. (II.06.) képviselő-testületi határozat módosítása
7.  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  épület  használati  meleg-víz 
szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással közbeszerzési eljárása
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1.    Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  rendeletek   
szabálysértésről  szóló  rendelkezéseinek  hatályon  kívül  helyezéséről    szóló  …../2012.  (V…..)   
önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket, hogy 
miért szükséges a rendelet megalkotása.

Dr.  Takács  Nóra körjegyző:  Elmondta,  hogy május  31-ig az  önkormányzati  rendeletek szabálysértési 
rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni. Ez Lesenceistvánd tekintetében három rendeletet érint. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérdése, hogy például a címer és zászló használatáról szóló rendelettel 
kapcsolatban milyen rendelkezést kell hatályon kívül helyezni?

Dr.  Takács  Nóra körjegyző: Elmondta,  hogy aki  jogtalanul  használta  az  önkormányzat  jelképeit,  azt 
pénzbírsággal lehetett súlytani. 2012. április 15. napjától szabálysértést csak törvény állapíthat meg, mivel 
magasabb  szintű  jogszabály  rendelkezik  erről,  ezért  szükséges  a  módosítás,  mivel  az  önkormányzati  
rendelet, mint alacsonyabb szintű jogszabály, nem lehet vele ellentétes. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Nem érti, ha magasabb jogszabály rendelkezik erről, akkor miért kell a 
képviselő-testületnek ezt elfogadnia?

Tóth Csaba polgármester: Azért, mert a képviselő-testület alkotta az önkormányzati rendeletet, így csak 
ők módosíthatják. 
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

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

9/2012. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Az  önkormányzati  rendeletek  szabálysértésről  szóló 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége Ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket, hogy 
miért kell új Ügyrendet elfogadni?

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Elmondta,  hogy  január  1-től  az  ellenjegyzés  pénzügyi  ellenjegyzésre 
módosult,  emiatt  szükséges a módosítás, valamint  1-2 elírást,  címet,  nevet,  változást javított.  Emiatt  az  
utalványokat is javítani kellett és a szabályzatokban is módosította.  

Tóth Csaba polgármester: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

77/2012. (V.29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzősége  Szervezeti  és  működési  szabályzatát 
(Ügyrendjét)  jóváhagyja,  ezzel  egyidejűleg 
Lesencetomaj  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  44/2011.  (IV.19.)  képviselő-testületi 
határozatával,  Lesencefalu  Község  Önkormányzata 
Képviselő-testülete  a  36/2011.  (IV.19.)  képviselő-
testületi  határozatával,  Lesenceistvánd  Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2011. (IV.19.) 
képviselő-testületi  határozatával,  Uzsa  Község 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  36/2011. 
(IV.19.)  képviselő-testületi  határozatával  elfogadott 
szervezeti  és  működési  szabályzatot  és  annak 
módosításait hatályon kívül helyezi.

2.) Lesenceistvánd  község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  elfogadja  a  „Lesence  Völgye”  Települések 
Körjegyzősége  Szervezeti  és  működési  szabályzatát 
(Ügyrendjét)  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szervezeti és működési szabályzat aláírására. 

Határidő: 2012. június 01.
Felelős: polgármester

körjegyző

3.     Átfogó  értékelés  a  települési  önkormányzat  2011  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi   
tevékenységének ellátásáról
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  ez  nem  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  anyaga,  hanem  az 
önkormányzat  külön beszámolója, aminek része a Szolgálat beszámolója is. Ezért is lehetnek ismerősek 
részek belőle, hiszen azok már elhangzottak a nyolcas együttes ülésen. 

Nagy  Károly  alpolgármester:  Tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy az  előterjesztésben  talált  egy  elírást,  
miszerint az általános iskola székhelye Lesenceistvánd.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elírás történt, ki fogják javítani. 

Dr.  Benedek Ádám képviselő:  Nem érti,  hogy miért  szerepel  ugyanaz  a  két  oszlop  a  táblázatoknál? 
Például a 3. számú táblázatnál 2 oszlopban a gondozottak száma szerepel, de az adatok eltérnek.

Dr.  Takács  Nóra körjegyző: Elmondta,  hogy az  első oszlop Lesenceistvándra vonatkozik,  a  második 
oszlop pedig az intézményre vonatkozó összesen oszlop. A szöveges részből kitűnik, de javítani fogják a 
táblázatot is, hogy egyértelmű legyen. 

Tóth Csaba polgármester: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
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A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatot:

78/2012. (V.29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a  2011.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja.

2. Az értékelés jelen határozat mellékletét képezi.

3.  A  Képviselőtestület  felkéri  a  körjegyzőt,  hogy 
intézkedjen az értékelés megküldésére a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

Határidő: 2012. június 04.
Felelős: körjegyző

4. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására 
kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy 1 db pályázat érkezett be. Az egyedüli pályázó Dr. Dékány 
György  Imréné.  Kérdése  Dr.  Takács  Nóra  körjegyzőhöz,  hogy  a  fenntartó  önkormányzatok 
polgármestereinek nyilatkozatai megérkeztek-e?

Dr.  Takács  Nóra körjegyző: Igen.  Minden polgármester  egyetért  az  egyedüli  pályázó  személyével  és 
kinevezésével. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Kérdése, hogy a vezető rendelkezik-e munkáltatói jogkörrel, valamint mit 
jelent az, hogy magasabb vezetői megbízásra pályázik?

Dr.  Takács  Nóra körjegyző: Elmondta,  hogy rendelkezik  munkáltatói  jogkörrel.  A magasabb vezetői 
megbízatás azt jelenti, hogy a munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatokat. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Elmondta, hogy ő maga alsóbb vezető volt, de nyugdíj előtt megvonták tőle 
az erre járó pótlékot. 

Tóth Csaba polgármester: Javasolta, hogy Dr. Dékány György Imrénét nevezzék ki magasabb vezetőnek 
2012. július 01-től 2017. június 30-ig. Javasolja emellett, hogy havi bruttó bérét a jelenleg rá vonatkozó 
besorolásnak megfelelően 142.500 Ft-ban, a magasabb vezetői pótlék összegét pedig havi bruttó 40.000 Ft-
ban állapítsák meg.

Nagy Károly alpolgármester: Bejelentette személyes érintettségét, mivel lánya a pályázó, így tartózkodni 
kívánt a szavazástól.

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

A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  
az alábbi határozatot:

79/2012. (V.29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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1. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  „Lesencéktől  a  Balatonig”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Alapszolgáltatásokat  ellátó intézményi 
társulás  Társulási  megállapodásának  VII/4.  pontja 
értelmében  –  figyelembe  véve  a  társult 
önkormányzatok  polgármestereinek  véleményét  – 
2012.  július  1.  napjától  2017.  június  30.  napjáig 
megbízza Dr. Dékány György Imréné (születési név: 
Nagy  Renáta,  születési  hely:  Tapolca,  születési  idő: 
1979.07.18.,  anyja  neve:  Kovács  Zsuzsanna)  8319 
Lesenceistvánd, József A. út 46. szám alatti lakost az 
„Együtt  Egymásért”  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat magasabb vezetői teendőinek ellátásával.

2. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülte  Dr.  Dékány  György  Imréné  garantált 
illetményét  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény szerint  2012.  július  01-i 
hatállyal  havi  bruttó  142.500,-  forintban,  magasabb 
vezetői pótlékát havi bruttó 40.000,- forintban állapítja 
meg.

Határidő: 2012. július 01.
Felelős: polgármester,

körjegyző

5. 141/2011. (XII.14.) képviselő-testületi határozat visszavonása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy tavaly decemberben a képviselő-testület döntését kérte ahhoz a 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása, hogy Nyirád is csatlakozhasson a kistérséghez. Mivel a 
járások  kialakításánál  nem  Tapolcához  fognak  tartozni,  így  nincs  értelme  annak,  hogy  addig  is  
csatlakozzon. Emiatt vissza kell vonni a decemberi határozatot.
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:

80/2012. (V.29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  a  141/2011.  (XII.14.)  képviselő-testületi 
határozatot visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző
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6. 24/2012. (II.06.) képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  februárban  már  tárgyalták  a  Tapolcai  Önkormányzati 
Tűzoltóság támogatásának kérdését. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe 400.000 Ft lett betervezve 
erre  a  célra,  viszont  februárban  150  Ft/fő  összegű  támogatásról  döntött  a  testület. Javasolta,  hogy  a 
határozatba az kerüljön, hogy az önkormányzat a támogatás összegét a költségvetéséről szóló rendeletben 
határozza meg és ne szerepeljen benne a 400 Ft/fő összeg. Elmondta,  ha Badacsonytomajhoz közelebb  
laknának,  akkor  a  településnek  nem  kellene  a  tapolcai  tűzoltósággal  kapcsolatot  tartani,  mert  a  
badacsonytomaji állami tűzoltóságnak kötelező elvégeznie a feladatát ellenszolgáltatás nélkül. A Tapolcai 
Önkormányzati Tűzoltóságra azok a szabályok vonatkoznak, mintha állami lenne, csak nem kapnak annyi 
pénzt, mint az állami kézben lévő tűzoltóságok. Ezért kell az önkormányzatoknak hozzájárulást fizetniük.  
Úgy gondolja,  hogy ez a  helyzet  nem méltányos  és  gondolkodott  azon,  hogy ki  kellene lépni  ebből  a  
köztestületből és Badacsonytomajtól  kellene kérni  az ellátást.  Ha közelebb laknának a badacsonytomaji  
őrshöz, akkor nem kellene ezzel a támogatási kérdéssel foglalkozniuk. Elvileg azért kellett  létrehozni a  
tapolcai tűzoltóságot, mert a vonulási idő Tomajról hosszabb lett volna, mint a megengedett. Annak idején 
mindenki fizette is a hozzájárulást, de időközben változtak a jogszabályok. Az önkormányzati tűzoltóságnak 
ugyanolyan előírásai vannak, ugyanolyan felszerelésének kell lennie, mint az államinak. Mivel ezekre nem 
volt elég az állami pénz és a hozzájárulások összege, így az utóbbit megemelték. Több polgármesternek 
nem tetszett ez és hangot is adtak neki a megbeszélésen. 

Varjúné Fodor Edit  képviselő: Úgy gondolja,  ha  államilag meg van határozva a  vonulási  idő,  akkor 
biztosítsák hozzá államilag a feltételeket. Legyenek sűrűbben az állomások. 

Tóth Csaba polgármester: Véleménye szerint Tapolcán nem kellene lennie tűzoltóságnak, csak Tapolca 
ragaszkodik hozzá.  Javaslata,  hogy a  határozatban  ne  szerepeljen  a  400 Ft/fő összeg,  csak  az,  hogy a  
támogatás összegét az éves költségvetési rendeletben határozza meg az önkormányzat.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a lakosságszámot bele kellene írni. 

Tóth Csaba polgármester: A lakosságszám 2012-ben 996 fő. Ennek megfelelően legyen meghatározva az 
összeg. Gondolkodott azon, hogy ír egy hivatalos levelet a Badacsonytomaji Tűzoltóság parancsnokának, 
hogy Lesenceistvánd ki kíván lépni a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóságból és Badacsonytomaj ellátja-e a  
feladatot. Nem írhatja azt, hogy nem. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Elmondta, hogy külföldön a legkisebb faluban is van tűzoltó szertár.

Tóth Csaba polgármester: Régen Lesenceistvándon is volt. 

Nagy  Károly  alpolgármester:  Elmondta,  ha  bármiféle  tűzeset  van,  a  tapolcaiak  kivonulnak  és  előbb 
kiérnek, mint a badacsonytomajiak. 

Tóth Csaba polgármester: Ez így igaz, de Badacsonytomajnak az ottani környező településeknek ezért  
nem kell fizetniük, Lesenceistvándnak ellenben kell ezért fizetnie Tapolca felé. Ezek szerint itt közpénzből  
fizetni kell ugyanazért a szolgáltatásért, amiért pár kilométerrel odébb nem kell. 
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:

81/2012. (V.29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a 24/2012. (II.06.) képviselő-testületi határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
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Az 1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 
támogatásának  összegét  a  2012.  évi  költségvetési 
rendeletében  meghatározott  összeggel  -  azaz  400.000,- 
forinttal - határozta meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

körjegyző

7.  Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda  épület  használati  meleg-víz 
szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással közbeszerzési eljárása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban 3 céget kerestek meg, akik be 
is nyújtották árajánlataikat. A KG Invest Kft. ajánlata a legkedvezőbb, így azt javasolja elfogadásra. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Úgy gondolja, attól, hogy ők a legolcsóbbak, az nem jelenti azt, hogy ők 
dolgoznak a legjobban. 

Tóth Csaba polgármester: A legalacsonyabb ajánlatot választották. 
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:

82/2012. (V.29.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  az  „Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású 
Napköziotthonos  Óvoda  épület  használati  meleg-víz 
szolgáltatásának  biztosítása  napkollektoros  megoldással 
közbeszerzési  eljárása”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás 
nyerteseként az érvényes ajánlatot tevő három ajánlattevő 
közül  KG Invest  Kft.-t  (székhely:  9028 Győr,  Konini  út 
19.) hirdeti ki.

2. A  beruházás  megvalósulásának  címe:  8319 
Lesenceistvánd, Zrínyi u. 10. (188. Hrsz.)

3. KG Invest Kft. árajánlata nettó 15.572.500,- Ft.

4. Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy beruházással 
kapcsolatos szerződést KG. Invest Kft.-vel megkösse.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző
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További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 17.45 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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