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Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly, Dr. Benedek Ádám és Varjúné Fodor Edit képviselők
Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Mészáros László polgármester
Németh Vincéné, Völgyi Antalné, Csekőné Ernhoffer Ilona, Balogh Ákos és Sáfár
Béla képviselők
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Kigyós Ferenc polgármester
Kulcsár Gábor, Gelencsér Ferencné és Nyirő Katalin képviselők
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Kovács Károly polgármester
Madárné Németh Mária, Perger István, Gábor Oszkár és Sári Lajos képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Takács Nóra körjegyző, Dr. Dékány Györgyné intézményvezető

Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés a 4 település
Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően, szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív
alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselőt-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 4
képviselő, Lesencetomaj Képviselő-testülete részéről a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő,
Lesencefalu Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő és Uzsa Képviselőtestülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van, így a képviselő-testületek
határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta.
Ezt követően Lesencefalu Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kulcsár Gábor és
Nyirő Katalin képviselőt, Lesencetomaj Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Sáfár
Béla és Csekőné Ernhoffer Ilona képviselőt megválasztani.

Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással– egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként megnevezett képviselők
megbízásával.
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Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással,– egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként megnevezett képviselők
megbízásával.

Tóth Csaba polgármester: Javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására.

Az előterjesztett javaslattal kapcsolatban:

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;
Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással;
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – egyhangú szavazással;
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
egyhangú szavazással, az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

N A P I R E N D:

1. Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratának módosítása
2. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának módosítása

Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mészáros László polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Felkérte Dr. Takács Nóra körjegyzőt, tájékoztassa a képviselőket, hogy miért
szükséges az Alapító okirat módosítása.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatban konkrétan
meg kell fogalmazni, hogy kiket vehetnek fel az iskolába. A jövő évtől a hozzájárulást csak ennek
függvényében kaphatja meg az iskola. Egy elírás történt az előterjesztésben, ugyanis az e) ponthoz került
beírásra az, ami az f) ponthoz tartozik. A d) és az f) pontokat kellett kiegészíteni. Egyeztetett Völgyi Antalné
iskolaigazgatóval a módosításról.
Tóth Csaba polgármester: Kérdése Völgyi Antalné igazgatónőhöz, hogy kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztést?
Völgyi Antalné képviselő: Elmondta, hogy amennyiben csak az kerül beírásra az Alapító okiratba, hogy
sajátos nevelési igényű gyermek, úgy abban az esetben bármilyen testi fogyatékos, vagy például látás sérült
gyermeket is fel kell venni az iskolába. Az iskola nincs felkészülve ilyen gyermekek tanítására, ezért kell
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pontosan megfogalmazni azt, hogy az enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, illetve a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek kerülhetnek felvételre az intézménybe.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólást. Vitára bocsátotta a napirendet.
Mészáros László polgármester: Javasolta, hogy a szakfeladatok közé kerüljön beírásra a közfoglalkoztatás
is. Ezek a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú
foglalkoztatás és az egyéb közfoglalkoztatás.
Tóth Csaba polgármester: Támogatta a javaslatot. Elmondta, hogy ugyanezen szakfeladatok miatt kell
módosítani a következő napirendi pontban az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Alapító okiratát.
Tóth Csaba polgármester: Kérdés és hozzászólás hiányában az említett módosítással szavazásra bocsátotta
a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

101/2011. (X.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
1. A Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító
okirata 7. Alaptevékenysége pont helyébe az alábbi szövegrész
lép:
7. Alaptevékenysége:
7.1.) 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
7.2.) 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
7.3.) 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
oktatása nevelése (1-4 évfolyam)
7.4.) 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.5.) 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
7.6.) 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.7.) 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
7.8.) 855912-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
napközi otthoni nevelése
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7.9.) 855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
7.10.) 855915-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
7.11) 890441-1 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7.12) 890442-1 bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú
foglalkoztatás
7.13) 890443-1 egyéb közfoglalkoztatás
Határidő:
Felelős:

2011. október 10.
polgármester,
körjegyző

Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

88/2011. (X.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence
Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító
okirata 7. Alaptevékenysége pont helyébe az alábbi szövegrész
lép:
7. Alaptevékenysége:
7.1.) 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
7.2.) 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
7.3.) 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
oktatása nevelése (1-4 évfolyam)
7.4.) 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.5.) 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
7.6.) 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.7.) 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
7.8.) 855912-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
napközi otthoni nevelése
7.9.) 855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
7.10.) 855915-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
7.11) 890441-1 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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7.12) 890442-1 bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú
foglalkoztatás
7.13) 890443-1 egyéb közfoglalkoztatás
Határidő:
Felelős:

2011. október 10.
polgármester,
körjegyző

Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

65/2011. (X.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence
Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító
okirata 7. Alaptevékenysége pont helyébe az alábbi szövegrész
lép:
7. Alaptevékenysége:
7.1.) 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
7.2.) 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
7.3.) 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
oktatása nevelése (1-4 évfolyam)
7.4.) 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.5.) 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
7.6.) 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.7.) 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
7.8.) 855912-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
napközi otthoni nevelése
7.9.) 855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
7.10.) 855915-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
7.11) 890441-1 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7.12) 890442-1 bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú
foglalkoztatás
7.13) 890443-1 egyéb közfoglalkoztatás
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Határidő:
Felelős:

2011. október 10.
polgármester,
körjegyző

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

86/2011. (X.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1. A Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító
okirata 7. Alaptevékenysége pont helyébe az alábbi szövegrész
lép:
7. Alaptevékenysége:
7.1.) 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
7.2.) 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
7.3.) 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
oktatása nevelése (1-4 évfolyam)
7.4.) 852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.5.) 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
7.6.) 852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő gyermek.
b.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
súlyos rendellenességével küzdő gyermek.
7.7.) 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
7.8.) 855912-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
napközi otthoni nevelése
7.9.) 855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés
7.10.) 855915-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai
tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
7.11) 890441-1 rövid időtartamú közfoglalkoztatás
7.12) 890442-1 bérpótló juttatásra jogosult hosszabb időtartamú
foglalkoztatás
7.13) 890443-1 egyéb közfoglalkoztatás
Határidő:
Felelős:

2011. október 10.
polgármester,
körjegyző
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2. „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy azért szükséges az Alapító okirat módosítása, mert a
szakfeladatok közé be kell írni a rövid időtartamú közfoglalkoztatást, a bérpótló juttatásra jogosult hosszabb
időtartamú foglalkoztatást és az egyéb közfoglalkoztatást. Ha ezek a szakfeladatok nem kerülnek be, akkor a
jövő évtől nem jár normatíva az ilyen foglalkoztatottak után.
Dr. Dékány Györgyné intézményvezető: Elmondta, hogy az Alapító okirat módosításáról már egyeztetett a
Magyar Államkincstárral.
Dr. Takács Nóra körjegyző: Elmondta, hogy az 5.6-5.8 pontokkal kell kiegészíteni az Alapító okiratot,
mert e nélkül az intézményvezető nem tud dolgozni a KIR-ben, mert nem lesz jogosultsága. Tájékoztatta a
képviselőket, hogy a módosítást Balatonedericsnek, Nemesvitának, Szigligetnek és Hegymagasnak is el kell
fogadnia. Az anyag megküldésre került nekik, a jövő hét folyamán ők is meg fogják tárgyalni.
Tóth Csaba polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

102/2011. (X.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5.1. 889201-1
gyermekjóléti szolgáltatás
5.2. 889924-1
családsegítés
5.3. 889921-1
szociális étkeztetés
5.4. 889922-1
házi segítségnyújtás
5.5. 841901-1
önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
5.6. 890441-1
rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5.7. 890442-1
bérpótló juttatásra jogosult hosszabb
időtartamú foglalkoztatás
5.8. 890443-1
egyéb közfoglalkoztatás
Határidő:
Felelős:

2011. október 14.
polgármester,
körjegyző

Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

89/2011. (X.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
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1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5.1. 889201-1
gyermekjóléti szolgáltatás
5.2. 889924-1
családsegítés
5.3. 889921-1
szociális étkeztetés
5.4. 889922-1
házi segítségnyújtás
5.5. 841901-1
önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
5.6. 890441-1
rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5.7. 890442-1
bérpótló juttatásra jogosult hosszabb
időtartamú foglalkoztatás
5.8. 890443-1
egyéb közfoglalkoztatás
Határidő:
Felelős:

2011. október 14.
polgármester,
körjegyző

Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

66/2011. (X.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5.1. 889201-1
gyermekjóléti szolgáltatás
5.2. 889924-1
családsegítés
5.3. 889921-1
szociális étkeztetés
5.4. 889922-1
házi segítségnyújtás
5.5. 841901-1
önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
5.6. 890441-1
rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5.7. 890442-1
bérpótló juttatásra jogosult hosszabb
időtartamú foglalkoztatás
5.8. 890443-1
egyéb közfoglalkoztatás
Határidő:
Felelős:

2011. október 14.
polgármester,
körjegyző

Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta:

87/2011. (X.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5.1. 889201-1
gyermekjóléti szolgáltatás
5.2. 889924-1
családsegítés
5.3. 889921-1
szociális étkeztetés
5.4. 889922-1
házi segítségnyújtás
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5.5. 841901-1
5.6. 890441-1
5.7. 890442-1
5.8. 890443-1
Határidő:
Felelős:

önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
rövid időtartamú közfoglalkoztatás
bérpótló juttatásra jogosult hosszabb
időtartamú foglalkoztatás
egyéb közfoglalkoztatás

2011. október 14.
polgármester,
körjegyző

Mészáros László polgármester: Napirenden kívül tájékoztatta a képviselőket, hogy Lesencefaluval együtt
felmondták a hulladékszállítási szerződést a Keszthelyi Városüzemeltető Kft-vel. Kötelezettsége a
királyszentistváni lerakó felé akkor lesz az önkormányzatoknak, ha elindul a hulladékszállítás. Lesencetomaj
Község Önkormányzata nem arra vállat kötelezettséget a hulladékszállítással kapcsolatban, hogy a
Remondissal fog szerződést kötni, hanem arra, hogy Királyszentistvánra lesz elszállítva a hulladék.
Elmondta, hogy bizonyára mindenki hallott róla a nyár folyamán, hogy tűz ütött ki a lerakóban az átadás
előtt két nappal.
Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy Lesencetomajt és Lesencefalut érinti az ügy, hiszen a
községekből eddig keszthelyi cég szállította el a szemetet. A keszthelyi VÜZ Kft. szerződése sokkal olcsóbb
és jobb, mint amit a Remondis Kft. akar az önkormányzatokra kényszeríteni. Szeptember 27-én kaptak az
önkormányzatok Veszprémből egy levelet, hogy fel kell mondaniuk az élő szerződést, ami meg is történt. A
következő dolog az lesz, hogy valahogy el kell magyarázni a lakosságnak azt, hogy a szemétszállítási díj
három-négyszeresére fog nőni. Eddig egy nagyon jó rendszer működött a két községben, hiszen például az
otthon szelektíven gyűjtött szemetet havonta egyszer elszállították, nem kellett a falu végére elvinniük a
lakosoknak a szelektív hulladékgyűjtő szigetre. Most át kell térni egy rosszabb rendszerre, ami ráadásul
drágább is. Kérte a képviselőket, hogy próbálják elmagyarázni mindenkinek, hogy az elmúlt öt évben
mennyit dolgoztak azért, hogy ez minél később történjen meg.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy ma beszélt a Remondis Kft-vel, hiszen Lesenceistvánd sem
fizet már kilenc hónapja. A képviselő-testület nem ért egyet azokkal az elvekkel, amiket a cég felvázolt. Az
ügyvezető elmondta, hogy a 37.000 Ft-os díjat felül kell vizsgálni, mert főleg itt a tapolcai kistérségben
nagyon nagy az ellenállás.
Kigyós Ferenc polgármester: Elmondta, hogy a szemétszállítást a nagyobb városok cégei nyerték el.
Mészáros László polgármester: Ezeknek a városoknak a hulladékszállítási cég után jelentős iparűzési adó
és építményadó bevételük keletkezik, valamint jelentős mennyiségű embert tudnak foglalkoztatni. Ők ezt
nézik. A másik dolog az, hogy a városokban ezelőtt is magasabb volt a szállítási díj, hisz az életszínvonal is
magasabb. A városok abszolút többségben vannak lakosságszám alapján.
Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 17 óra 25 perckor
bezárta.

Mészáros László
polgármester

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Tóth Csaba
polgármester

Kigyós Ferenc
polgármester
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Kulcsár Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyirő Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csekőné Ernhoffer Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sáfár Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő
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