LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 41-17/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-ei
(csütörtök) 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Az ülésen megjelentek:
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly, Dr. Benedek Ádám és Varjúné Fodor Edit képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Lakatos Adrienn

Bálintné Riba Ilona
megbízott körjegyző
költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

Gutmájer Mónika

igazgatási főelőadó

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, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Megkérdezte, hogy az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatóval és a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentéssel 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 és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés 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:.Javaslatot tett az ülés napirendjére
A képviselő-testület 4 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 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása III.
negyedév (rendelet tervezet)
2. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves gazdálkodásáról
szóló tájékoztató
3. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
4. Hulladékszállítási díj egységesítése
5. Kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatárának véleményezése
6. 2012. évi közbeszerzési terv módosítása.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása III.
negyedév (rendelet tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy nem kíván hozzáfűzni semmit. Rendkívüli esemény nem
történt az évben. Akinek hozzászólni valója van az kérem tegye meg.
Tóth Csaba polgármester: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

16/2012. (XII.11.)

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

2. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves gazdálkodásáról
szóló tájékoztató
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Áttekinthető, jó anyagot kapott mindenki. A kiadások szakfeladatonként, a
bevételek jogcímenként láthatóak. Reális képet fest az önkormányzatról. További hozzáfűzni valóm nincs.
Akinek hozzászólni valója van az kérem tegye meg.
Tóth Csaba polgármester: 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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146/2012. (XI. 29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd Község
Önkormányzata 2012. I. félévi költségvetés teljesítésének
bevételi főösszegét
185.051 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét
160.696,- ezer Ft-ban állapítja meg az
alábbiak szerint :
Bevételek
A)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kiadások
A)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

B)
Megnevezés
Működés célú hitel
Támogatás értékű felhalmozási
bevétel
Önkormányzat kv-i támogatása
Intézményi saját bevétel és
átengedett pénzeszköz
Előző évi pénzmaradvány
Függő tételek
Bevételek összesen
B)
Megnevezés
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Külső személyi juttatások
Munkaadókat terelő járulékok
Támogatás
folyósítása
intézmény fin.
Működési célú p. eszköz átadás
Működési
célú
pénzeszk.
nonprofit szervnek
Társadalom, szociál pol., és
egyéb juttatás
Ellátottak pénzbeni juttatása
(Bursa)
Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany,
víz, karbantartás üzemeltetési
kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa,
belföldi
kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók,
díjak
Költségvetési tartalék
Függő tételek
Kiadások összesen
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ezer forintban
C)
D)
E)
Eredeti
Módosított Teljesítés
előir.
előir.
11.625
9.981
2.606
6.222
4.553
56.521
90.551

68.943
100.851

21.486
0
182.789

21.485

55.547
82.155

21.485
11
207.482
163.751
ezer forintban
C)
D)
E)
Eredeti Módosított Teljesítés
előir.
előir.
15.070
15.070
9.135
18.146
1.200
5.133

20.529
1.200
5.451

15.665
1.008
3.709

101.634

108.809

75.146

14.718

15.406

10.946

700

600

240

6.937
150

16.135

12.660
100

2.055

2.055

1.046

11.999

11.999

6.273

3.867
1.180

4.050
1.180

2.124
987

4.998
0
182.789

207.482

172
139.211

Határidő:

2012. november 30.

Felelős:

polgármester
körjegyző

3. Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy kevesebb mint a 2012. évi, amelynek nyilvánvaló oka az
oktatás. Akinek hozzászólni valója van az kérem tegye meg.
Tóth Csaba polgármester: 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:

147/2012. (XI. 29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
évi költségvetési koncepciót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
polgármester
körjegyző

4. Hulladékszállítási díj egységesítése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a következőről van szó. Az volt az alapvető koncepció amikor
a királyszentistváni hulladékfeldolgozó megépült, hogy az egész megyében legyen egységes a hulladék
közszolgáltatás díja. Most ehhez képest olyan nagy eltérések vannak, hogy az hihetetlen és ezt kezdi
kinyomozni a balatonrendesi polgármester. Ezért kérik arra az Önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak és
támogassák Balatonrendes kezdeményezését. Akinek hozzászólni valója van az kérem tegye meg.
Tóth Csaba polgármester: 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:

148/2012. (XI. 29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozik Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselőtestületének azon felhívásához, mely szerint kezdeményezi az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás (8200. Veszprém, Házgyári út 1.)
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teljes területének egészére történő egységes hulladékszállítási
rendszer felülvizsgálatát és a rendszer egységesítését.
2.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
Körjegyző

5. Kötelező felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: A négy település közigazgatási területe, így tudnám összefoglalni. Ugyan így
volt eddig is, de törvényi előírás, hogy a Képviselő-testületnek ezt tárgyalnia kell. Akinek hozzászólni
valója van az kérem tegye meg.
Tóth Csaba polgármester: 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:

149/2012. (XI. 29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános
Iskola (8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.), mint kötelező
felvételt biztosító általános iskola felvételi körzethatára Lesencefalu,
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa települések teljes közigazgatási
területe.
2.) A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 7,
általános iskolába járó gyermekek létszáma: 7.
Intézményi bontás szerint: Lesence Völgye Közös Fenntartású
Általános Iskola (8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly utca 2.) 6
fő, Zöldmező Utcai Általános Iskola (8360 Keszthely) 1 fő.

Határidő:
Felelős:

2012. november 30.
polgármester,
megbízott körjegyző

6. 2012. évi közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a közbeszerzési terv módosítására egy pályázat miatt került
sor. Erre korábban hoztunk is határozatot, mely szerint az önkormányzat tulajdonát képező épületekre
(Óvoda, Iskola, Művelődési ház, Polgármesteri Hivatal)napelemeket szerelünk és a keletkező villamos
energia költséget napelemmel visszatápláljuk a hálózatra, amelyről aztán akkor használjuk el, amikor
akarjuk.
Nagy Károly: Ezzel kapcsolatosan egy kérdésem van. Ugye az iskola állami fenntartásba kerül, akkor az
állam majd az önkormányzatnak fizet?
Tóth Csaba polgármester: Erre most nem tudok egyértelmű választ adni.
Nagy Károly: Akkor nekem annyi a kérésem, hogy majd az iskolával legyenek tárgyalások folytatva ezzel
kapcsolatosan.
Tóth Csaba: Hát egyelőre nincs kivel tárgyalni, de amire ebből beruházás lesz, addigra szerintem meg lesz
a tárgyalópartner is. Akinek további hozzászólni valója van az kérem tegye meg.
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:
150/2012. (XI. 29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy szükségessé vált Lesenceistvánd Község
Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása.
2.
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az előterjesztés 1. mellékletét képező 2012. évi módosított
Közbeszerzési Tervet elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
Körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselőtestület ülését 17.32 perckor bezárta.
K. m. f.

Tóth Csaba
polgármester

Bálintné Riba Ilona
megbízott körjegyző
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