LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 41-10/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-ei
(szerda) 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Uzsa, Művelődési Ház

Az ülésen megjelentek:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Varjúné Fodor Edit képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Lakatos Adrienn

Dr. Takács Nóra
körjegyző
költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

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 , így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Megkérdezte, hogy az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatóval kapcsolatban vane 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 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben
hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
Tóth Csaba polgármester:. Javasolta, hogy a nyilvános ülés után zárt ülés keretében tárgyalják meg a
Lesenceistvánd, Kossuth u. 169. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogának megszűnése napirendet.
Javaslatot tett az ülés napirendjére
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak
szerint állapította meg a napirendet:
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N A P I R E N D E K:
1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.
(IV.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelésről szóló …/2012.
(…) önkormányzati rendeletének megalkotása
3. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló rendeletének megalkotása
4. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása I. félév
(rendelet tervezet)
5. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató
6. Beiskolázási támogatás 2012/2013. tanév
7. Hegyalja utca aszfaltozása
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.
(IV.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy azért szükséges az SZMSZ módosítása, mert az
előterjesztéseket a jövőben a képviselők elektronikus úton fogják megkapni.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Kérdése a polgármesterhez, hogy megoldották-e már, hogy a képviselőknek
legyen saját hivatali e-mail címük?
Tóth Csaba polgármester: Igen. Kérte, hogy a meghívót továbbra is kapják meg papír alapon is. Ez egy
jelzés lesz a képviselőknek, hogy nyissák meg a postafiókjukat, mert küldésre kerültek az anyagok.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
12/2012. (IX.20.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelésről szóló …/2012.
(…) önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztésből látható, hogy jogszabály írta elő a rendelet
megalkotását. Nagyon magas lett a talajterhelési díj. Akik eddig nem kötöttek a csatornára, azok közül
sokan most megtették.
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Dr. Takács Nóra körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az érintetteket kiértesítették már év elején.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Kérdése, hogy nyilván vannak-e tartva azok, akik nem kötöttek rá?
Tóth Csaba polgármester: Igen. Annak kell fizetni, ahol ki van építve a szennyvízcsatorna hálózat, de az
érintett nem kötött rá.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
13/2012. (IX.20.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
A talajterhelési díjról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat számára nagy segítség lesz a rendelet és a
körjegyző, aki eljár ezekben az ügyekben. Épp a héten is foglalkoznia kellett ilyen dolgokkal. Az egyik
például az volt, hogy az egyik ingatlan tulajdonos nem kaszálta le a parlagfüvet. A másik eset pedig
műanyag égetés volt.
Nagy Károly alpolgármester: Kérte, hogy több helyen is tegyék majd közszemlére a rendeletet.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a honlapon is fent lesz és a könyvtárban is megtekinthető.
Emellett a helyi újságban is meg lehet jelentetni. Sokan nem akarják elhinni, hogy például a járdákat a
tulajdonosoknak kell takarítani, csúszás mentesíteni télen.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
14/2012. (IX.20.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása I. félév
(rendelet tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Az előirányzat módosítás
bizonyos részeit már érintették az együttes üléseken. Az előterjesztésből kiderül, hogy miért volt szükséges
módosítani a költségvetést.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
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Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
15/2012. (IX.20.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag egyértelmű, világosan látható az önkormányzat
költségvetésének féléves teljesülése. Kérdése a költségvetési és pénzügyi ügyintézőhöz, hogy tudnak-e
pályázni az önhikire?
Lakatos Adrienn költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Nem tudnak, mert nincsenek számla sorban
állások. Lesencetomaj felé sem tartoznak intézmény finanszírozással.
Tóth Csaba polgármester: Kérdése, hogy mekkora összegű van mínusza van az önkormányzatnak a
folyószámlán?
Lakatos Adrienn költségvetési és pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 8 millió forint
körüli ez az összeg.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy 12 millió forint mínusz lett tervezve. A jövő évre vonatkozóan
nagyon körültekintően kell tervezni. Nem lehet mínuszt tervezni. Már van az önkormányzatnak egy vállalt
feladata, hiszen eldöntötték, hogy a közoktatási intézmény épületét fenn kívánják tartani. Emellett ott
vannak a kötelező feladatok. Elmondta, hogy, hogy talált egy pályázatíró céget, akikkel megvalósulhat az,
hogy az iskola és az óvoda, valamint a hivatal tetejére napelemeket szereljenek. Az éves áramfogyasztás 80
%-át meg tudják termelni a napelemek, így csökkenni fog az épületek éves karbantartási költsége. Emellett
ha nyernek az óvoda pályázaton, akkor a fűtéskorszerűsítés és hőszigetelés is meg fog valósulni.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:

106/2012. (IX.12.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2012. I. félévi
költségvetés teljesítésének
bevételi főösszegét
119.139,- ezer Ft-ban
kiadási főösszegét
91.069,ezer
Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint :
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Bevételek
A)
Sorszám

B)
Megnevezés

1.

ezer forintban
D)
E)
MódoTeljesított
sítés
előir.
11.625
9.981

C)
Eredeti
előir.

Intézményfinanszírozá
s működési (hitel)
2.
Támogatás
értékű
2.606
6.222
4.399
felhalmozási bevétel
3.
Önkormányzat
kv-i 56.521 66.110
39.150
támogatása
4.
Intézményi
saját 90.551 99.322
54.094
bevétel és átengedett
pénzeszköz
5.
Előző
évi 21.486 21.485
21.485
pénzmaradvány
6.
Függő tételek
0
11
7.
Bevételek összesen
182.789 203.120 119.139
Kiadások
ezer forintban
A)
B)
C)
D)
E)
Sorszám
Megnevezés
Eredeti Módo- Teljesítés
előir.
sított
előir.
1.
Felhalmozási kiadás
15.070 15.070
575
2.
Rendszeres és nem
rendszeres
személyi juttatások
18.146 19.708
10.953
3.
Külső
személyi
1.200
1.200
718
juttatások
4.
Munkaadókat
terelő
5.133
5.332
2.553
járulékok
5.
Támogatás folyósítása 101.634 108.108
51.856
Körjegyzőség fin
6.
Működési
célú
p. 14.718 15.406
7.553
eszköz átadás
7.
Működési
célú
pénzeszk.
nonprofit
szervnek
700
600
190
8.
Társadalom,
szociál
pol., és egyéb juttatás
6.937 13.568
8.776
9.
Ellátottak
pénzbeni
150
50
juttatása (Bursa)
10.
Készletbeszerzések
2.055
2.055
847
11.
Szolgáltatások (telefon,
villany,
víz,
karbantartás
üzemeltetési kiadások) 11.999 11.999
4.351
12.
Különféle
dologi
kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés,
reprezentáció)
3.867
4.050
1.525
13.
Egyéb folyó kiadások:
1.180
1.180
699
adók, díjak stb.
14.
Költségvetési tartalék
4.844
15.
Függő tételek
0
423
16.
Kiadások összesen
182.789 203.120
91.069
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Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 15.
polgármester
körjegyző

6. Beiskolázási támogatás 2012/2013. tanév
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztésben látható, hogy a tavalyi évben hogyan
történt a beiskolázási támogatás elosztása, mekkora volt a keretösszeg és mennyi pénzt osztottak ki.
Javaslata, hogy az idei évben a tavalyiaknak megfelelően történjen a támogatás. 3.000 Ft-ot kaptak a vidéki
általános iskolások, 3.500 Ft-ot a középiskolások és 10.000 Ft-ot a felsőfokú intézményben tanulók.
Javasolta, hogy az iskolalátogatási igazolást továbbra is kérjék. Az „A” határozati javaslatot javasolja
elfogadásra.
Varjúné Fodor Edit képviselő: Ha jól látja, akkor az idei tervezett összeg jóval magasabb a tavaly
ténylegesen kifizetett összegnél. A felhasználható összeg 394.673 Ft, a tavalyi évben pedig 188.500 Ft lett
kifizetve 42 gyermeknek. Gondolja, hogy létszámot tekintve nagy változás nem történt a tavalyi évhez
képest. Kérdése, hogy a középiskolások nem kaphatnának-e magasabb összeget?
Tóth Csaba polgármester: Várja a javaslatot, de tekintettel kell lenni arra is, hogy mennyire mínuszban
van az önkormányzat.
Nagy Károly alpolgármester: Javaslata, hogy a középiskolások a 3.500 Ft helyett 4.000 Ft legyen.
Tóth Csaba polgármester: A javasolt módosítással szavazásra bocsátotta a napirendet.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:

107/2012. (IX.12.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az általa fenntartott általános iskolában a tanulók részére a
2012/2013. tanévben a tankönyvet ingyenesen biztosítja.
2.
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja azon nappali tagozatos oktatási intézményben tanulókat,
hallgatókat, akik az oktatási intézményben nem vették igénybe a
normatív tankönyvtámogatást, az alábbi összeggel:
Vidéki általános iskolás tanuló:
Középszintű oktatási intézményben tanuló:
Főiskolai, egyetemi hallgató:
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

7. Hegyalja utca aszfaltozása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3.000 Ft
4.000 Ft
10.000 Ft

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az előterjesztéshez képest szeretné megváltoztatni a határozati
javaslatot az önkormányzat anyagi helyzete miatt. Nem gyengébb minőségű aszfalttal fogják ellátni az
utcát, hanem ugyanolyan jó minőségűvel, de csak akkor, ha lesz rá megfelelő pályázat és csak az önerőt kell
fizetnie az önkormányzatnak. A Horvát-ép egyik embere azt mondta, hogy aszfaltmakadámmal ne
csináltassák meg, inkább mart aszfalttal kátyúzzanak addig, míg meg nem tudják valósítani a teljes
aszfaltozást. A kátyúzást a közmunkások fogják megcsinálni. Sokaknak az utcában nincs pénze a
hozzájáruláshoz.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:

108/2012. (IX.12.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a
Hegyalja utcai ingatlan tulajdonosok nyilatkozata alapján megállapítja, hogy az érintettek többsége nem kíván vagy nem tud
anyagilag hozzájárulni a Hegyalja utca aszfaltozási költségeihez.
2.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az 1.) pontban leírtaktól függetlenül továbbra is szándékában áll jó
minőségű szilárd útburkolattal ellátni a Hegyalja utcát.
3.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Polgármester Úr azon javaslatát, hogy a Hegyalja utca
aszfaltozása pályázati forrásból történő finanszírozással valósuljon
meg, abban az esetben, ha erre lesz pályázati kiírás.
4.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy figyelje a pályázati kiírásokat, és
abban az esetben, ha az Önkormányzat számára megfelelő pályázat
kerül kiírásra tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

Nagy Károly alpolgármester: Elmondta, hogy vannak még olyan utcák Lesenceistvándon, ahol nagyon
rossz az út. Sok helyen meg van süllyedve.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a legrosszabb állapotban a József Attila utca van, mert a
keresztkötések mind megsüllyedtek. A Zrínyi és Kossuth utca kereszteződése is nagyon rossz a rácsos
áteresznél és az Etelka köznél is rossz a helyzet.
Nagy Károly alpolgármester: Kérdése, hogy a kivitelező Swietelsky Kft. felé nem lehetne jelezni a
problémákat?
Tóth Csaba polgármester: Egy próbálkozást megérne. Levelet lehet nekik írni, amiben jelzik a
problémákat.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a felmerült problémával kapcsolatos
intézkedést.
A képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatot:

109/2012. (IX.12.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
a polgármestert, hogy a községben lévő, csatornázással kapcsolatos
úthibákkal kapcsolatban a kivitelező Swietelsky Kft. felé jelezze a
felmerült problémákat és hivatkozva a szavatossági időre, kérje
azok javítását.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

Tóth Csaba polgármester: Pár dologról szeretné tájékoztatni a képviselőket. Elmondta, hogy fel kívánja
mondani a Vodafone-os szerződést és helyette a T-mobile-lal kíván új szerződést kötni a mobiltelefonokat
illetően. 2.180 Ft lesz a nettó előfizetési díj havonta, ami teljes egészében lebeszélhető. A percdíj 4,36 Ft és
2 GB adatforgalom lesz minden telefonon. 8,3 órányi beszélgetés lehetséges havonta. A Közbeszerzési
Portálom már elkezdte az ügy intézését.
A Falunappal kapcsolatban elmondta, hogy 259.951 Ft-ba került.
Elmondta, hogy a közvilágításos 10 éves szerződés jövő hónapban lejár. A Közvill Zrt-t már megkereste ez
ügyben és kedvezményt kért a karbantartási díjra. Kérte őket, hogy küldjenek új versenyképes ajánlatot.
Emellett a szerződés felmondásra kerül október 1-el. Egy éves felmondási idő van. Amennyiben jó ajánlatot
adnak, úgy a jövő évtől ismét szerződni lehet velük. A karbantartásért 44.00 Ft-ot fizet az önkormányzat
havonta. Helyi vállalkozó is meg tudná ezt csinálni sokkal kevesebb pénzért.
További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselőtestület ülését 17.30 perckor bezárta.
K. m. f.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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