
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 41-13/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  október  24-ei 
(szerda) 19.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Zalahaláp

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

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen 
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő 
jelen van , így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Tóth Csaba polgármester: Javaslatot tett az ülés napirendjére

A képviselő-testület 5 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. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
3. Szociális tűzifa
4. Ebösszeírás időpontjának meghatározása
5. Napelem beszerzés - pályázat
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

A  Képviselő-testület  a  napirendet  a  Lesenceistvánd,  Uzsa  és  Zalahaláp  Községek  Önkormányzatai  
Képviselő-testületeinek  hármas  együttes  ülésén  tárgyalta.  A  jegyzőkönyvet  Zalahaláp  Község  
Önkormányzata készítette el.

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  minden  évben  csatlakozott  eddig  az  önkormányzat  a 
pályázathoz. A felsőoktatásban tanulókat szokták ezzel az ösztöndíjjal támogatni. 
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:

115/2012. (X.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
A Képviselőtestület az Általános Szerződési Feltételeket az 
alábbiak szerint elfogadja:

a. szociálisan  rászorultnak  kell  tekinteni  azt  a 
pályázót, akinek a családjában, - a pályázó és a vele egy 
háztartásban  élők-,  egy  főre  jutó  jövedelmének  havi 
összege  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 150 %-át, (42.750 Ft-ot) nem haladja meg, 

b. az ösztöndíj mértéke: 5000 Ft/fő/hó.

2.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok 
kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során maradéktalanul  az 
Általános  Szerződési  Feltételekben  foglaltaknak 
megfelelően jár el.

3.  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
csatlakozáshoz  szükséges  nyilatkozatot  aláírja,  s  a 
körjegyző  közreműködésével  megtegye  a  szükséges 
intézkedéseket a pályázat kiírására és elbírálására.

4.  Lesenceistvánd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, tegyen intézkedést annak 
érdekében,  hogy  az  Önkormányzat  2013.  évi 
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költségvetésében  az  ösztöndíjak  fedezete  betervezésre 
kerüljön.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

3. Szociális tűzifa
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy az  idei  év  elején  is  csatlakoztak  a  szociálisan  rászorulók 
részére történő tűzifaosztáshoz. Most kapták meg az igényfelmérést. Év elején 2 m 3-t kaptak a rászorulók 
családonként.  Csináltak  egy  számítást  azzal  kapcsolatban,  hogy  akik  most  kapják  a  lakásfenntartási  
támogatást, az alapján az állam megadott egy igényelhető mennyiséget. Lesenceistvánd esetében ez 124 m3.

Varjúné Fodor Edit képviselő: Úgy tudja, hogy ennek van egy önkormányzatot terhelő költsége is. Nem 
mindegy, hogy m3-enként után mennyit kell még hozzátenni.

Tóth Csaba polgármester: Úgy gondolja, idén nagyon sokan fognak jelentkezni az osztásra. Év elején a 
szállítási költséget kellett kifizetnie az önkormányzatnak. Csak annak kell adni, aki tényleg rászoruló. Úgy 
gondolja,  50-60  m3-t  kellene  kérni.  Önerőt  nem  lehet  kérni  attól,  aki  kapja,  így  az  önerőt  ki  kell  
gazdálkodni.  Az  átmeneti  segélyek  terhére  történt  év  elején  az  önerő  biztosítása.  Volt  olyan  is,  aki  
méltányossági alapon kapott. 

Dr. Benedek Ádám képviselő: Véleménye szerint, ahol több gyerek van, annál a családnál lehetne többet 
is adni. 

Varjúné Fodor Edit képviselő: 2 m3-nél többet nem lehet adni. 

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy ez csak egy igényfelmérés. Október 26-ig azt kell lejelenteni, 
hogy az önkormányzatnak szándékában áll-e igényelni.  Polgármester  Úr kérése volt,  hogy a képviselő-
testülettel legyen megbeszélve a szociális tűzifa kérdése.

Tóth Csaba polgármester: Év elején 25-en kaptak 2 m3-t. Javasolja, hogy mindenképpen igényeljenek és a 
későbbiek folyamán majd megbeszélik a részleteket.
További 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:

116/2012. (X.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete csatlakozni kíván a szociális tűzifa programhoz.

Határidő: 2012. október 26.
Felelős: polgármester,

körjegyző

4. Ebösszeírás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  írásos  anyag  kiküldésre  került.  Az  előterjesztés 
mellékletében  látható  az  adatlap,  amit  ki  kell  tölteni.  Az  összeírás  2012.  december  31-ig  tartana  és  
legközelebb 3 év múlva lenne.

Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az Ebösszeíró adatlapot minden háztartásba eljuttatják.

Tóth Csaba polgármester: 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:

117/2012. (X.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1.) Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete tudomásul  veszi,  hogy az állatok védelméről  és 
kíméletéről  szóló 1998 évi  XXVIII.  törvény 42/B.  §  (1) 
bekezdése alapján három évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást kell végezni.

2.) Lesenceistvánd Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete elfogadja a Polgármester Úr azon javaslatát, hogy 
az  idei  évre  vonatkozó  ebösszeírás  2012.  december  31. 
napjáig  az  előterjesztés  1.  mellékletét  képező  adatlap 
kitöltésével történjen meg, és a következő ebösszeírásra 3 
év múlva, 2015. évben kerüljön sor

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

5. Napelem beszerzés - pályázat
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Tóth Csaba polgármester:  Elmondta, hogy a körjegyzőség épülete, az óvoda és az iskola tetejére olyan 
napelemeket fognak felszerelni, ami villamos energiát termel. 

Varjúné Fodor Edit képviselő: Úgy tudja, hogy a Művelődési Házra is fel lesz szerelve.

Tóth  Csaba  polgármester: Így  van.  Az  orvosi  rendelőre  is  szerették  volna,  de  arra  nem  adnak 
finanszírozást.  A lényeg  az,  hogy napelem állítja  majd  elő azt  a villamos  energiát,  amit  az  intézmény 
elfogyaszt. A termelt energia felmegy a villamos hálózatra, amit kifizet az önkormányzatnak az E.on. A 
termelés és a tényleges fogyasztás különbözete lesz a lényeg, azt kell majd kifizetnie az önkormányzatnak. 
A szereléssel kapcsolatos kiadások egy év alatt megtérülnek. 41 millió forint 25 %-a lesz az önerő. 

Varjúné Fodor Edit képviselő: Elmondta, hogy az önerő 10 millió forint körül lesz. Ez az összeg valóban 
meg fog térülni egy év alatt? 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy lehet, hogy egy év alatt nem térül meg, de nem veszítenek 
vele. Az ajánlatban lévő összegek még csak becsült értékek.
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Nagy Károly alpolgármester:  Az önerő nem 25, hanem 15 %. Elmondta, hogy a cég megküldte azok 
listáját, akik már felszereltették a napelemeket. A legtöbb önkormányzati intézmény volt. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta,  hogy a  karbantartási  költségekről  meg  nem tud,  hogy mekkora 
összeget  fog  kitenni.  Az  biztos,  hogy  évente  egyszer-kétszer  le  kell  majd  mosni,  különben  romlik  a  
hatásfoka. 10 év garancia van rá.

Dr.  Benedek  Ádám  képviselő: Kérdése,  hogy  csak  arra  kijelölt  cég  moshatja-e  le,  vagy  akár  az 
önkormányzati dolgozók is?

Tóth Csaba polgármester: Erre nem tudja a választ, de úgy gondolja, hogy hosszú távon mindenképpen 
nyernek vele.
További 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:

118/2012. (X.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  támogatja  a  napelem  beszerzésre  irányuló 
pályázat  benyújtását,  és  megbízza  a  Vanessia 
Magyarország  Kft-t  a  közbeszerzési  eljárás 
lebonyolításával. A képviselő-testület vállalja, hogy a 
pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, 
valamint  a  fenntartási  időszakban  üzemelteti  azt.  A 
pályázathoz  szükséges  önrészt  a  támogatási  döntést 
követően  az  elfogadott  költségvetés  módosításával 
2013. évi költségvetésébe betervezi.

2. Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  elfogadja  a  napelem  rendszer  kiépítésének 
pályázata kapcsán a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont 
alapján  indítandó  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos 
eljárás ajánlattételi felhívását.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 19.45 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra 
        polgármester körjegyző
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