
 1

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  
LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  
LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  
UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  
 
 
Szám: 46-1/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lesencetomaj 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lesencefalu Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Uzsa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2012. április 18-án (szerda) 16.30 órai kezdettel megtartott 
együttes nyilvános üléséről 

 
Ülés helye:   Művelődési Ház, Lesencetomaj 
 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről 
Jelen vannak:   Tóth Csaba polgármester, 

Dr. Benedek Ádám és Varjúné Fodor Edit képviselők 
 

Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről 
Jelen vannak:  Mészáros László polgármester 

Sáfár Béla, Völgyi Antalné, Csekőné Ernhoffer Ilona és Németh Vincéné képviselők 
 
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről 
Jelen vannak:   Kigyós Ferenc polgármester 
   Kulcsár Gábor, Bogdán Csaba és Nyirő Katalin képviselők 
 
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről  
Jelen vannak:   Kovács Károly polgármester 

Perger István, Madárné Németh Mária és Sári Lajos képviselők 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Takács Nóra körjegyző,  

Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs,  
Torma István rendőrtörzsőrmester, körzeti megbízott, 
Bakler Zoltán rendőrfőhadnagy, megbízott osztályvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető: 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 3 
képviselő, Lesencetomaj Képviselő-testülete részéről a megválasztott 7 képviselőből 5 képviselő, 
Lesencefalu Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő és Uzsa Képviselő-
testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 4 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 Völgyi 
Antalné és Sáfár Béla képviselőt megválasztani. 
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Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással– egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként megnevezett képviselők 
megbízásával. 
 
 
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 az ülés napirendjére 
 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – egyhangú szavazással; 
 
 
Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 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 4 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. Tájékoztató a Fogorvosi Szolgálat 2011. évi működéséről 
2. Beszámoló Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa községek közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
3. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása IV. 
negyedév  
4 Tájékoztatató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi zárszámadásáról 
5. Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi tevékenységéről 
6. A körjegyző 2011. évi teljesítményének értékelése 
7. Tájékoztató a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi munkájáról 
 
 
Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására. 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  

 
 

1. Tájékoztató a Fogorvosi Szolgálat 2011. évi működéséről 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
  Mészáros László polgármester 
  Kigyós Ferenc polgármester 
  Kovács Károly polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. A fogorvos 
úr jelezte, hogy személyesen nem tud részt venni az ülésen. A kiküldött anyag egyértelmű. 
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
37/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Fogorvosi Szolgálat 2011. évi működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 

   körjegyző 
 
 
Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
  
31/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Fogorvosi Szolgálat 2011. évi működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  körjegyző 

 
 
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
21/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Fogorvosi Szolgálat 2011. évi működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  körjegyző 

 
 
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
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57/2012. (II.06.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogorvosi 
Szolgálat 2011. évi működéséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  körjegyző 

 
 
2. Beszámoló Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa községek közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
  Mészáros László polgármester 
  Kigyós Ferenc polgármester 
  Kovács Károly polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került. 
Felkérte Bakler Zoltán rendőrfőhadnagyot és Torma István körzeti megbízottat, hogy ha szóban ki szeretnék 
egészíteni a beszámolót, akkor tegyék meg.  
 
Bakler Zoltán rendőrf őhadnagy, megbízott osztályvezető: Elmondta, hogy szeretne pár szóbeli 
kiegészítést tenni. Június 30-ig ő van megbízva a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály 
vezetésével. A körzeti megbízottak is hozzá tartoznak. 55 település tartozik a kapitánysághoz. A 
létszámleépítések sajnos nem segítik a munkájukat. Sajnos a körzeti megbízottak sem tudnak mind az 55 
településen folyamatosan annyit jelen lenni, amennyit kellene. A beszámolóból látható, hogy Torma István 
körzeti megbízott mennyi időt töltött a községekben. Ez nem azt jelenti, hogy ő csak ennyit dolgozik, hanem 
emellett még számos feladatot, többek között járőrözést, el kell látnia Tapolcán is. Ennek ellenére, amikor 
kellett, akkor a területén is tudott dolgozni. Évről évre emelkednek a bűncselekmények. A vagyon elleni 
bűncselekmények száma mind a 4 községben emelkedett. Április 15-től változott a szabálysértési határérték. 
Szabálysértést követ el az is, aki egy mobiltelefont tulajdonít el és annak értéke nincs 50.000 Ft. A vagyon 
elleni bűncselekmények a gazdasági helyzettel hozhatóak összefüggésbe. Általában megélhetési gondokkal 
küszködő emberek követik el a bűncselekményeket. Ezeket minden esetben megpróbálják felderíteni, de 
sajnos sokszor nem járnak sikerrel. Céljuk az, hogy megpróbáljanak minél többet kint lenni az utcán, és ez 
által megpróbálják megelőzni a bűncselekményeket. A bűncselekmények megelőzéséről még sosem készült 
statisztika. Torma István 2008. óta végzi a körzetben a munkáját - jól. Szeretne ő is feljebb kerülni, ezért 
rövidesen kmb váltás lesz a területen. Az új kmb-s személyét még nem tudja megmondani. Nehéz lesz 
Torma István hozzáállását és munkáját pótolni. Mielőtt bárki is kinevezésre kerülne, értesíteni fogják a 
testületeket és megbeszélik a gondokat. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi kmb-s megfelelően végezte a 
munkáját és tartotta a kapcsolatot a képviselő-testületekkel és a helyi lakosokkal. Abban, hogy a 
bűncselekmények száma csökkenjen, nagyon kis szerepe van a rendőrségnek. Jelentős szerepe van a 
polgárőrségnek, illetve a lakosságnak. Az embereknek figyelniük kell egymásra, ha probléma van, segíteniük 
kell egymást, és értesíteni kell a hatóságot. Nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, az előadásokra, 
illetve a gyermekek jó irányba történő nevelésére. Ennyit kívánt elmondani, de szívesen válaszol a felmerülő 
kérdésekre. 
 
Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Elmondta, hogy nagyon meg vannak elégedve Torma István 
körzeti megbízott munkájával. Nagyon jó volt a hozzáállása ehhez a munkához. Úgy gondolja, hogy a 
rendőrség sajnos egy más irányba tart. Sajnos a közlekedési szabálysértésekre fektetnek nagy hangsúlyt, ami 
bizonyos mértékig érthető is, hiszen onnan van bevétel. Torma úr elődje azt mondta, ha ő kimegy egy 
területre és dolgozik, szüksége van arra, hogy kapcsolatban legyen az emberekkel. Egy körzeti megbízottnak 
jó viszonyt kell ápolnia azokkal, akiket véd. Véleménye szerint a rendőrségnek nem annak kellene lennie a 
feladatának, hogy azokkal foglalkozzanak, akik naphosszat a hegyen a szőlőben dolgoznak, és kistraktorral 
járnak, vagy tolják haza a biciklijüket. Attól, hogy valaki megiszik egy fröccsöt még haza tudja tolni a 
biciklijét. Most az a tendencia, hogy azt lesik, hogy van-e az illetőn láthatósági mellény és mennyire 
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támaszkodik a biciklijére. Innen várják a bevételt. Azt a színvonalat kellene tovább vinni, amit Torma úr is 
képviselt. Társadalom- és emberbarát és községbarát legyen az, aki ezt a feladatot ellátja. Másképp nem 
működik. Ha valakit megbüntetnek azért, mert tolja haza a biciklit hegyről hazafelé, akkor egy 
bűncselekménynél ne várják el tőle, hogy segítse a rendőrség munkáját. Nem fognak információt 
szolgáltatni. Ettől függetlenül mindenkinek be kell tartania a KRESZ-t és a közlekedési szabályokat. Nem 
mindegy, hogy valaki a hegyről tol haza egy biciklit, vagy egy főúton száguldozik lopott autóval 200 
km/órával. Vannak dolgok, amiket lehet tolerálni és nem a pénzre kell menni. Szeretné megköszönni Torma 
István körzeti megbízott eddigi munkáját. Úgy gondolja, hogy nagyon jó együttműködő kapcsolatot tudtak 
kialakítani az elmúlt évek alatt. Kéri az osztályvezetőt, hogy a jövőben is olyan személyt helyezzenek a 
községekbe, aki együtt tud velük és a lakossággal működni. 
 
Bakler Zoltán rendőrf őhadnagy, megbízott osztályvezető: Elmondta, hogy a jogszabályokat és a bírságok 
összegét nem a rendőrök találják ki. A bírság emellett nem a rendőrség kasszájába folyik be. Sajnos sok 
szabálysértésnél a rendőrnek nincs joga helyszíni bírságot kiróni, vagy figyelmeztetni. Megvan, hogy mi 
számít szabálysértésnek és adott esetben hogyan intézkedhet. Ha nem az előírtaknak megfelelően intézkedik, 
akkor másnap már nem kell bemennie dolgozni. Azt, hogy milyen bírságot kell kiszabni, azt megint csak 
felsőbb jogszabály írja elő és szabályozza. Nem lehet azt mondani, hogy ugyanazért a szabálysértésért 
valakire csak 3.000 Ft-ot szab ki, van, akire pedig 5.000 Ft-ot. Az ittasan kerékpárt toló személyt még 
sohasem büntették meg, de aki ittasan közlekedett, azt igen, mert veszélyeztette a közlekedést és mások testi 
épségét. A rendőrség csak jogalkalmazó, nem jogalkotó.  
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a körzeti megbízott minden esetben a 
jogszabályoknak megfelelően járt el.  
 
Torma István rendőrtörzsőrmester, körzeti megbízott: Megköszönte a képviselő-testületeknek a neki 
nyújtott segítséget. Megpróbált olyan munkát végezni a területen, ami a lakosság megelégedését szolgálja. 
Elmondta, hogy lelkiismereti és szakmai továbblépési okok miatt döntött úgy, hogy a kmb-s munkát befejezi. 
Ez nem jelenti azt, hogy a képviselő-testületi tagokkal nem fogja tartani a kapcsolatot és továbbra is a 
rendelkezésükre és a segítségükre áll. Az utódját be fogják mutatni, amint megtudják, hogy ki lesz. 
Törekedni fognak arra, hogy az általa és elődei által megkezdett úton haladjanak tovább, persze figyelembe 
véve a jogszabályokat.  
 
Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Ismételten meg szeretné köszönni a kmb-s és a rendőrség 
munkáját. Elmondta, hogy a körzeti megbízotti munka egy olyan munka, ami az önkormányzatok, a 
képviselők és a lakosság nélkül nem folytatható. Mindenképpen együtt kell működni.  
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: További kérdés és hozzászólás hiányában megköszönte a 
rendőrség közreműködését és szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
38/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa községek 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  körjegyző 
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Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
32/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa községek 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  körjegyző 

 
 
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
22/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa községek 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  körjegyző 

 
 
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
58/2012. (II.06.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Uzsa községek 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
  körjegyző 

 
 

3. „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása IV. 
negyedév  
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az írásos előterjesztésből egyértelműen 
kiderül, hogy miért szükséges az előirányzat módosítása. Kérdése a körjegyzőhöz, hogy kívánja-e szóban 
kiegészíteni az előterjesztést. 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem, de válaszol a felmerült kérdésekre.  
 
Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Kérdése, hogy a prémium éves dolgozó még van-e? 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Tavaly november óta nincs. 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
39/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a „ Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 
48.681.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
 
Bevételek   ezer forintban 
A) Megnevezés B) 

eredeti 
előirányz 

C) mód,elő 
irányz. 

1. Intézményfinanszírozás működési 44.578 42.801 
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási 
alaptól 

  

3. Intézményi saját bevétel 
(választás, népszámlálás) 

 2.097 

4. Előző évi pénzmaradvány  3.783 
5. Összesen 44.578 48.681 

 
Kiadások    ezer forintban 
A) Megnevezés B) 

eredeti 
előirány 

C) Mód.ei. 

1. Felhalmozási kiadás 0 0 
2. Rendszeres és nem rendszeres 
3. személyi juttatások 

26.047 26.451 

4. Állományba nem tartozók 
juttatásai 

591 3.346 

5. Munkaadókat terelő járulékok  6.618 7.422 

6. Készletbeszerzések 2.344 2.378 
7. Szolgáltatások (telefon, villany, 
víz, karbantartás üzemeltetési 
kiadások) 

5.528 5.590 

8. Különféle dologi kiadások (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció) 

2.473 2.513 

9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak 
stb. 

383 387 

10. Költségvetési tartalék 0 0 
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11. Támogatás értékű 
pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 

594 594 

12.   
13. Kiadások összesen: 44.578 48.681 

 
Határidő:  2012. április 30. 
Felelős:  körjegyző 

 
 
Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
33/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„ Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 
48.681.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
 
Bevételek   ezer forintban 
A) Megnevezés B) 

eredeti 
előirányz 

C) mód,elő 
irányz. 

1. Intézményfinanszírozás működési 44.578 42.801 
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási 
alaptól 

  

3. Intézményi saját bevétel 
(választás, népszámlálás) 

 2.097 

4. Előző évi pénzmaradvány  3.783 
5. Összesen 44.578 48.681 

 
Kiadások    ezer forintban 
A) Megnevezés B) 

eredeti 
előirány 

C) Mód.ei. 

1. Felhalmozási kiadás 0 0 
2. Rendszeres és nem rendszeres 
3. személyi juttatások 

26.047 26.451 

4. Állományba nem tartozók 
juttatásai 

591 3.346 

5. Munkaadókat terelő járulékok  6.618 7.422 

6. Készletbeszerzések 2.344 2.378 
7. Szolgáltatások (telefon, villany, 
víz, karbantartás üzemeltetési 
kiadások) 

5.528 5.590 

8. Különféle dologi kiadások (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció) 

2.473 2.513 

9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak 
stb. 

383 387 

10. Költségvetési tartalék 0 0 
11. Támogatás értékű 
pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 

594 594 

12.   
13. Kiadások összesen: 44.578 48.681 

 



 9

Határidő:  2012. április 30. 
Felelős:  körjegyző 

 
 
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
23/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„ Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 
48.681.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
 
Bevételek   ezer forintban 
A) Megnevezés B) 

eredeti 
előirányz 

C) mód,elő 
irányz. 

1. Intézményfinanszírozás működési 44.578 42.801 
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási 
alaptól 

  

3. Intézményi saját bevétel 
(választás, népszámlálás) 

 2.097 

4. Előző évi pénzmaradvány  3.783 
5. Összesen 44.578 48.681 

 
Kiadások    ezer forintban 
A) Megnevezés B) 

eredeti 
előirány 

C) Mód.ei. 

1. Felhalmozási kiadás 0 0 
2. Rendszeres és nem rendszeres 
3. személyi juttatások 

26.047 26.451 

4. Állományba nem tartozók 
juttatásai 

591 3.346 

5. Munkaadókat terelő járulékok  6.618 7.422 

6. Készletbeszerzések 2.344 2.378 
7. Szolgáltatások (telefon, villany, 
víz, karbantartás üzemeltetési 
kiadások) 

5.528 5.590 

8. Különféle dologi kiadások (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció) 

2.473 2.513 

9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak 
stb. 

383 387 

10. Költségvetési tartalék 0 0 
11. Támogatás értékű 
pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 

594 594 

12.   
13. Kiadások összesen: 44.578 48.681 

 
Határidő:  2012. április 30. 
Felelős:  körjegyző 
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Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2012. (II.06.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„ Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét 
48.681.- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : 
 
Bevételek   ezer forintban 
A) Megnevezés B) 

eredeti 
előirányz 

C) mód,elő 
irányz. 

1. Intézményfinanszírozás működési 44.578 42.801 
2. Átvett pénzeszköz foglalkozási 
alaptól 

  

3. Intézményi saját bevétel 
(választás, népszámlálás) 

 2.097 

4. Előző évi pénzmaradvány  3.783 
5. Összesen 44.578 48.681 

 
Kiadások    ezer forintban 
A) Megnevezés B) 

eredeti 
előirány 

C) Mód.ei. 

1. Felhalmozási kiadás 0 0 
2. Rendszeres és nem rendszeres 
3. személyi juttatások 

26.047 26.451 

4. Állományba nem tartozók 
juttatásai 

591 3.346 

5. Munkaadókat terelő járulékok  6.618 7.422 

6. Készletbeszerzések 2.344 2.378 
7. Szolgáltatások (telefon, villany, 
víz, karbantartás üzemeltetési 
kiadások) 

5.528 5.590 

8. Különféle dologi kiadások (áfa, 
belföldi kiküldetés, reprezentáció) 

2.473 2.513 

9. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak 
stb. 

383 387 

10. Költségvetési tartalék 0 0 
11. Támogatás értékű 
pénzeszk.átadás (hivatalseg.bér) 

594 594 

12.   
13. Kiadások összesen: 44.578 48.681 

 
Határidő:  2012. április 30. 
Felelős:  körjegyző 

 
 

4 Tájékoztatató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi zárszámadásáról 
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az intézménynél maradt pénzmaradvány - 
4.728.000 Ft -, ami tartalékként beépülhetne a 2012. évi költségvetésbe amennyiben a fenntartó 
önkormányzatok ezzel egyetértenek. Kérdése a polgármesterekhez, hogy elvonják-e a pénzmaradványt, mint 
tavaly? 
 
Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Úgy gondolja, hogy Lesencetomaj és Lesencefalu nincs 
abban a helyzetben, hogy az intézménynél hagyhassa a pénzt. Természetesen a többi fenntartó önkormányzat 
dönthet úgy is, hogy a körjegyzőségen hagyják a rájuk eső összeget. 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Kérése, hogy technikailag hogy lehet ezt a legegyszerűbben 
megoldani? 
 
Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, ha valamelyik önkormányzat bent hagyja a 
pénzt, akkor az tartalékra kerül.  
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy véleménye szerint egyik önkormányzat 
anyagi helyzete sem a legjobb. Javaslata, hogy a pénzmaradványt vonják el és finanszírozzák tovább az 
intézményt a 2012-es elfogadott irányszámok alapján.  
 
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Véleménye szerint a legegyszerűbb az lenne, ha az 
intézményfinanszírozást csökkentenék a pénzmaradvány összegével. 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Kérdése, hogy a Gutmajer Tiborné által mondottak 
megfelelnek-e az önkormányzatoknak? 
 
Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy Lesencefalunak van tartozása és úgy 
gondolta, hogy ők csökkenthetnék a tartozásukat ezzel az összeggel.  
 
Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Úgy gondolja, hogy a Lesencefalura jutó pénzmaradvány 
felhasználását a gesztor önkormányzatra bízzák. Elmondta, hogy le tudják finanszírozni most is az 
intézményt, de az önhikire pályázás miatt nem utaltak eddig. 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Véleménye szerint nem Lesenceistvándot illeti meg ez a pénz, 
hiszen a körjegyzőség működtetése közös kasszából van finanszírozva. Elmondta, hogy a legegyszerűbb az 
lenne, hogy amíg a településekre jutó pénzmaradvány összege le nem fogy, addig nem adnak finanszírozást 
az önkormányzatok a körjegyzőség felé. A másik megoldás, ha visszautalják az önkormányzatoknak a pénzt, 
ami felesleges pénzmozgást jelentene. Körülbelül egy havi finanszírozást tesz ki a maradvány. Kérte, hogy 
erről készüljön egy konkrét kimutatás, hogy melyik önkormányzatra pontosan mekkora összeg jut, 
figyelembe véve azt is, ha valamelyik önkormányzatnak tartozása van.  
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Ha jól értelmezte, Lesencetomaj polgármestere máshogy gondolja a 
pénzmaradvány elosztását. Lesencefalunál a tartozást csökkentené a pénzmaradvány.  
 
Töreky Ottóné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy nem tudják visszaadni az összes pénzt 
Lesencefalunak, mert egy hónappal még tartozik a körjegyzőség felé.  
 
Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Reméli, hogy a többi polgármester is tudja, hogy nem az ő 
hibájuk az, hogy nem tudnak finanszírozni. Sajnos semmiféle bevételük nincs, csak az, ami az állami 
normatívákból érkezik. Tavaly is pályáztak önhikire, nyertek is. Amint megkapták a pénzt, abban a 
pillanatban utalták is tovább az intézmények felé. Az akaratuk megvan, de lehetőségük sajnos nincs.  
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Nem gondolja, hogy ez akkora tétel lenne, hogy ne lehetne 
kifizetni. Reméli minél hamarabb meg tudják ezt oldani.  
 
Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy az lenne a praktikus, ha Lesencetomaj, 
Lesenceistvánd és Uzsa esetében a finanszírozást csökkentenék a pénzmaradvány összegével. Lesencefalu 
esetében a tartozás összegével csökkenne a pénzmaradvány, a fennmaradó részre pedig határidőt kell 
megállapítani.  
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Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Elmondta, hogy idén kétszer is szeretnék beadni az önhiki 
pályázatot.  
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az, hogy próbálnak segíteni Lesencefalunak, 
egy nagyon szép gesztus és példaértékű. Amennyiben más teleülések is csatlakozni kívánnak ehhez a 
négyeshez – ami várható -, akkor a Lesencék térség valóban megérdemli, hogy odafigyeljenek rá a 
megyében. Az együttműködés kapcsán már most is nagyon jó a hírük.  
További kérdés és hozzászólás hiányában az elhangzott javaslatokkal kiegészítve szavazásra bocsátotta a 
napirendi pontot. 
 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
40/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a „ Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 
2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:  
 
Bevételek    ezer forintban 
Megnevezés eredeti Módosított teljesítés 

előirányzat 

Intézményfinanszíro
zás működési 

44.578 42.801 42801 

Átvett pénzeszköz 
közp. szervtől . . 

   

Intézményi saját 
bevétel 

 2.097 2.063 

Előző évi 
pénzmaradvány 

 3.783 3.783 

Függő tétel 
elszámolása 

   

Összesen 44.578 48.681 48.647 
 

Kiadások    ezer forintban 
Megnevezés eredeti  Módosított    teljesítés 

előirányzat 

Felhalmozási kiadás 0 0 0 
Rendszeres és nem 
rendszeres 
személyi juttatások 

26.047 26.451 25.179 

Állományba nem 
tartozók juttatásai 

591 3.346 3.105 

Munkaadókat terelő 
járulékok  

6.618 7.422 7.071 

Készletbeszerzések 2.344 2.378 1.651 
Szolgáltatások 
(telefon, villany, víz, 
karbantartás 
üzemeltetési 
kiadások) 

5.528 5.590 4.482 

Különféle dologi 
kiadások (áfa, 

2.473 2.513 1.523 
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belföldi kiküldetés, 
reprezentáció) 
Egyéb folyó 
kiadások: adók, 

383 387 348 

Támog. Ért. 
pénzeszköz 
hivatalsegéd 
illetményéhez 

594 594 594 

Költségvetési 
tartalék 

   

Függő, átfutó, 
kiegyenlítő kiadások 

  41 

Kiadások összesen: 44.578 48.681 43.994 
 

2. Az intézmény a pénzmaradványát 4.728.- e Ft-ban 
állapítja meg.  
 
3. Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete döntött arról, hogy a községre jutó 1.644.000 Ft 
összegű pénzmaradványt az intézménytől elvonja és ezzel az 
összeggel csökkenti a 2012. évre jutó finanszírozása 
összegét. 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős:  körjegyző 

 
 
Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
34/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

1. Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „ Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. 
évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 
Bevételek    ezer forintban 
Megnevezés eredeti Módosított teljesítés 

előirányzat 

Intézményfinanszíro
zás működési 

44.578 42.801 42801 

Átvett pénzeszköz 
közp. szervtől . . 

   

Intézményi saját 
bevétel 

 2.097 2.063 

Előző évi 
pénzmaradvány 

 3.783 3.783 

Függő tétel 
elszámolása 

   

Összesen 44.578 48.681 48.647 
 
Kiadások    ezer forintban 
Megnevezés eredeti  Módosított    teljesítés 

előirányzat 
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Felhalmozási kiadás 0 0 0 
Rendszeres és nem 
rendszeres 
személyi juttatások 

26.047 26.451 25.179 

Állományba nem 
tartozók juttatásai 

591 3.346 3.105 

Munkaadókat terelő 
járulékok  

6.618 7.422 7.071 

Készletbeszerzések 2.344 2.378 1.651 
Szolgáltatások 
(telefon, villany, víz, 
karbantartás 
üzemeltetési 
kiadások) 

5.528 5.590 4.482 

Különféle dologi 
kiadások (áfa, 
belföldi kiküldetés, 
reprezentáció) 

2.473 2.513 1.523 

Egyéb folyó 
kiadások: adók, 

383 387 348 

Támog. Ért. 
pénzeszköz 
hivatalsegéd 
illetményéhez 

594 594 594 

Költségvetési 
tartalék 

   

Függő, átfutó, 
kiegyenlítő kiadások 

  41 

Kiadások összesen: 44.578 48.681 43.994 
 

2. Az intézmény a pénzmaradványát 4.728.- e Ft-ban 
állapítja meg.  
 
3. Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy a községre jutó 1.925.000 Ft összegű 
pénzmaradványt az intézménytől elvonja és ezzel az 
összeggel csökkenti a 2012. évre jutó finanszírozása 
összegét. 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős:  körjegyző 

 
 
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
24/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

1. Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„ Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi 
zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:  
 
Bevételek    ezer forintban 
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Megnevezés eredeti Módosított teljesítés 
előirányzat 

Intézményfinanszíro
zás működési 

44.578 42.801 42801 

Átvett pénzeszköz 
közp. szervtől . . 

   

Intézményi saját 
bevétel 

 2.097 2.063 

Előző évi 
pénzmaradvány 

 3.783 3.783 

Függő tétel 
elszámolása 

   

Összesen 44.578 48.681 48.647 
 

Kiadások    ezer forintban 
Megnevezés eredeti  Módosított    teljesítés 

előirányzat 

Felhalmozási kiadás 0 0 0 
Rendszeres és nem 
rendszeres 
személyi juttatások 

26.047 26.451 25.179 

Állományba nem 
tartozók juttatásai 

591 3.346 3.105 

Munkaadókat terelő 
járulékok  

6.618 7.422 7.071 

Készletbeszerzések 2.344 2.378 1.651 
Szolgáltatások 
(telefon, villany, víz, 
karbantartás 
üzemeltetési 
kiadások) 

5.528 5.590 4.482 

Különféle dologi 
kiadások (áfa, 
belföldi kiküldetés, 
reprezentáció) 

2.473 2.513 1.523 

Egyéb folyó 
kiadások: adók, 

383 387 348 

Támog. Ért. 
pénzeszköz 
hivatalsegéd 
illetményéhez 

594 594 594 

Költségvetési 
tartalék 

   

Függő, átfutó, 
kiegyenlítő kiadások 

  41 

Kiadások összesen: 44.578 48.681 43.994 
 

2. Az intézmény a pénzmaradványát 4.728.- e Ft-ban 
állapítja meg.  
 
3. Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy a községre jutó 567.000 Ft összegű 
pénzmaradványt az intézménytől elvonja. 
 
4. Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy az önkormányzatra jutó pénzmaradvány 
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összegéből Lesencefalu rendezi fennálló 344.000 Ft összegű 
tartozását. A tartozás rendezése után fennmaradó 223.000 Ft 
összeget utalja át Lesencetomaj Község Önkormányzatának 
a Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola 
finanszírozásának elmaradása csökkentése céljából. 

 
Határidő: 1-3 pont esetében:  2012. április 30. 
  4. pont esetében: 2012. május 31. 
Felelős:  körjegyző 

 
 
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
60/2012. (II.06.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
 

1. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„ Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi 
zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 
Bevételek    ezer forintban 
Megnevezés eredeti Módosított teljesítés 

előirányzat 

Intézményfinanszíro
zás működési 

44.578 42.801 42801 

Átvett pénzeszköz 
közp. szervtől . . 

   

Intézményi saját 
bevétel 

 2.097 2.063 

Előző évi 
pénzmaradvány 

 3.783 3.783 

Függő tétel 
elszámolása 

   

Összesen 44.578 48.681 48.647 
 
 

Kiadások    ezer forintban 
Megnevezés eredeti  Módosított    teljesítés 

előirányzat 

Felhalmozási kiadás 0 0 0 
Rendszeres és nem 
rendszeres 
személyi juttatások 

26.047 26.451 25.179 

Állományba nem 
tartozók juttatásai 

591 3.346 3.105 

Munkaadókat terelő 
járulékok  

6.618 7.422 7.071 

Készletbeszerzések 2.344 2.378 1.651 
Szolgáltatások 
(telefon, villany, víz, 
karbantartás 
üzemeltetési 
kiadások) 

5.528 5.590 4.482 
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Különféle dologi 
kiadások (áfa, 
belföldi kiküldetés, 
reprezentáció) 

2.473 2.513 1.523 

Egyéb folyó 
kiadások: adók, 

383 387 348 

Támog. Ért. 
pénzeszköz 
hivatalsegéd 
illetményéhez 

594 594 594 

Költségvetési 
tartalék 

   

Függő, átfutó, 
kiegyenlítő kiadások 

  41 

Kiadások összesen: 44.578 48.681 43.994 
 

2. Az intézmény a pénzmaradványát 4.728.- e Ft-ban 
állapítja meg.  
 
3. Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött 
arról, hogy a községre jutó 592.000 Ft összegű 
pénzmaradványt az intézménytől elvonja és ezzel az 
összeggel csökkenti a 2012. évre jutó finanszírozása 
összegét. 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős:  körjegyző 

 
 

5. Tájékoztató a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Takács Nóra körjegyző 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a kiküldött anyag egyértelmű, nagyon jól 
összeszedett anyag a szakmai munkáról. Érdekes volt összehasonlítani a településeket egymással, hogy hol 
milyen helyzetek vannak. Kérdése Dr. Takács Nóra körjegyzőhöz, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az 
írásos előterjesztést? 
 
Dr. Takács Nóra körjegyző: Nem. Az előterjesztésbe mindent leírtak. Amennyiben valakinek kérdése van 
válaszol rá. 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  körjegyző 
Határidő:  folyamatos 
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Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
35/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  körjegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
25/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  körjegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
 
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
61/2012. (II.06.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lesence 
Völgye” Települések Körjegyzőségének 2011. évi 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:  körjegyző 
Határidő:  folyamatos 
 
 

6. A körjegyző 2011. évi teljesítményének értékelése 
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester 
(Szóbeli előterjesztés.) 
 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy írt egy értékelést, melyet most szeretne 
felolvasni. 
„Tisztelet képviselő-testületek! 
A jegyző munkájának értékelése nem csak az én feladatom, azonban, gesztor település polgármestereként 
rám hárul a nagyobb felelősség, amelynek súlyát szívesen vállalom. 
Az 5. napirendi pont részletesen beszámolt a körjegyző vezetésével végrehajtott feladatokról, amelyet a 
„Lesence Völgye” körjegyzőség becsülettel elvégzett. 
Ezen rendkívül szerteágazó feladatok végrehajtásának koordinálása magas empátiát igényel mind a vezető 
mind a beosztott köztisztviselők részéről egyaránt. Ennek következtében néha előfordulnak súrlódások 
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konfliktus helyzetek, amelynek kezelése minden szereplő közös érdeke, beleértve a magunkat, azaz a 
polgármestereket és képviselőket is. 
Az idei évben mindössze egy esetet tudok említeni, amikor kevésbé hatékonyan működött az intézmény 
munkatársi kollektívájának empatikus képessége. Ez az eset természetesen a pénzről szólt, vagyis a 
jutalomkeret differenciált elosztásáról, amelyet a jegyzőnek szabtunk feladatul. Azonban két-három hét alatt 
lecsillapodtak a köztisztviselői kedélyek, és valószínűleg mostanában nem is kerül sor ilyen súrlódásra, 
hiszen aligha számolhatnak jutalom keretre, a szűkre szabott költségvetéseink kapcsán. 
A 2011 nem volt egy könnyű év senki számára, az idei meg még annál is nehezebb lesz, a rengeteg 
jogszabályváltozás nyomon követése, a törvényes és hatékony működés megteremtése az új jogszabályi 
környezetben nagy kihívás elé állítja az egész kollektívát, különösen a jegyzőt. 
Összegezve véleményem szerint a hivatal maradéktalanul elvégezte a tőle elvárt feladatokat, ebből 
következtetve a jegyző munkája elismerésre méltó. 
Kérem a polgármester társaimat, valamint a képviselőket egészítsenek ki, ha valamit kifelejtettem, netán 
rosszul értékeltem.” 
 
Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Elmondta, hogy az elhangzottakkal egyetért. Senki nem tudja, 
hogy a jövőben milyen változások lesznek. Sajnos sokszor felmerül a polgármesterekben és a képviselőkben, 
hogy a hivatal többet dolgozik a Kormányhivatalnak, mint amennyit az önkormányzatoknak kellene, hogy 
dolgozzon. Erről nem a körjegyzőség tehet, hanem azok, akik a törvényeket alkották. A hivatal munkája 
maximális, megpróbálnak megfelelni azoknak a követelményeknek, amiket előírnak nekik. Hiányolják azt, 
hogy nem vesznek részt a pályázat írásokban. Erről sem ők tehetnek. Szeretné összehasonlítani a „Lesence 
Völgye” Települések Körjegyzőségének munkáját a balatonedericsi hivatal munkájával. Balatonedericsen 
közel annyian dolgoznak, mint itt. Ott két önkormányzat van, itt négy. Mindkét helyen két orvosi körzet van. 
Itt van egy iskola és két óvoda, ott egyik sincs. Van egy védőnői szolgálat közösen Balatonedericcsel és 
Nemesvitával, de a könyvelése az itteni hivatal munkája. Emellett Lesenceistvándon is van egy. Azon kívül 
van a nyolc település által működtetett „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat is, melynek 
könyvelése szintén az itteni hivatalban történik. Ha a két körjegyzőség munkáját összehasonlítják, látható, 
hogy Balatonedericsen negyedannyi a munka, mint Lesenceistvándon és mint mondta, közel annyian 
dolgoznak ott, mint itt. A lesencei négyes körjegyzőség megfelel a jelenlegi jogszabályi követelményeknek 
és a 2.000 fős lakosságszámnak. Elmondta, hogy ő társadalmi megbízatású polgármester, de ugyanannyit 
dolgozik sokkal kevesebb pénzért, mint a főállású polgármesterek. Tudja, hogy leterhelt a hivatal, de szükség 
lenne arra, hogy segítsenek például a pályázatírásoknál. Ezen változtatni kell, de úgy gondolja, hogy a 
későbbiek folyamán fognak még majd erről beszélni. Ennyit szeretett volna elmondani. Javasolja elfogadásra 
az értékelést. 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy az 5. napirendnél látható volt, hogy mennyi 
feladatot látnak el a hivatali dolgozók, és mennyi munkájuk van. Az államigazgatási hatáskörök gyakorlása, 
illetve a feladatok ellátása során a jogszabályok – beleértve a helyi önkormányzatok rendeleteit is – 
határozzák meg döntő többségben a hivatal feladatait. Két adatot szeretne kiemelni: a tavalyi évben összesen 
89 képviselő-testületi ülés volt és 26.796 könyvelési tétel lett lekönyvelve a 4 település kapcsán. Ezek 
hatalmas számok. Ehhez még hozzájön az iskolában könyvelt tételek száma is. A jelen lévő négy 
önkormányzat eddig nagyon jól csinálta a dolgát. Reméli, hogy a jövőben is jól fogják csinálni.  
 
Kovács Károly Uzsa polgármestere: Csak annyit szeretett volna elmondani, hogy nagyon jól érti, hogy 
mire céloz a lesencefalusi polgármester. Úgy gondolja, hogy az ezzel kapcsolatos vitának nem most jött el az 
ideje és nincs is napirenden. A későbbiek folyamán sort kell majd rá keríteni négyes együttes ülés keretében, 
de javasolja, hogy erre ne most kerüljön sor. Mindemellett egyetért vele, és el szeretné mondani, hogy 
nagyon jó összehasonlítást csinált a két körjegyzőséggel kapcsolatban.  
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Egyetért Kovács Károly polgármesterrel. 
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
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42/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a körjegyző 2011. évi teljesítményéről szóló értékelést 
elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  körjegyző 

 
 
Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
36/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
körjegyző 2011. évi teljesítményéről szóló értékelést 
elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  körjegyző 

 
 
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
26/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
körjegyző 2011. évi teljesítményéről szóló értékelést 
elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  körjegyző 

 
 
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
62/2012. (II.06.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
körjegyző 2011. évi teljesítményéről szóló értékelést 
elfogadja. 
 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  körjegyző 

 
 
7. Tájékoztató a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Mészáros László Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnöke 
(Szóbeli előterjesztés.)  
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Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Felkérte Mészáros Lászlót, a Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsának elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületeket a Társulás 2011. évi 
munkájáról.  
 
Mészáros László a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnöke: Elmondta, 
hogy a Társulási Tanács a tavalyi évben rábízott feladatokat elvégezte. Még nem lehet tudni, hogy az 
intézménynek és az intézményfenntartó önkormányzatoknak milyen szerepe lesz a jövőben, miután az állam 
átveszi az iskolák működtetését. A fenntartó az állam lesz, de bizonyos részfeladatokat átadhat a 
fenntartóknak. Az intézményvezető kinevezése, a szakmai koncepció megfogalmazása és elfogadása, a 
pedagógusok bérének és járulékainak kérdése állami feladat lesz. El fog készülni a megyei köznevelési terv. 
Tartalmazni fogja, hogy az infrastruktúra üzemeltetésében az önkormányzatok miként vehetnek majd részt. 
Talán novemberben már többet lehet tudni.  
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Megköszönte a tájékoztatást.  
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
 
Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
43/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, 
  körjegyző 

 
 
Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
37/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, 
  körjegyző 

 
 
Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
27/2012. (IV.18.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, 
  körjegyző 

 
 
Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
egyhangú szavazással – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
63/2012. (II.06.)    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, 
  körjegyző 

 
 
Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 17.30 
perckor bezárta. 
 
 
 
 

Mészáros László  Dr. Takács Nóra   Tóth Csaba 
polgármester    körjegyző   polgármester 

 
 
 
 

Kovács Károly    Kigyós Ferenc 
polgármester     polgármester 

 
 
 
 

Kulcsár Gábor    Nyirő Katalin 
jegyzőkönyv-hitelesítő   jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 
  
   Völgyi Antalné    Sáfár Béla 

jegyzőkönyv-hitelesítő   jegyzőkönyv-hitelesítő 


