
J e g y z ő k ö n y v 
 

készült a Lengyeltóti  Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. július 29-én megtartott 
üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös 

Erzsébet, Kóczián Lászlóné, Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, Semsey Ottó 
képviselő-testületi tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Kovács Melinda tanácsos, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató, Vargáné Fülöp Gyöngyi 
Alapszolgáltatási központ vezető-helyettes. 
 
A 2,3,4,5,6 napirendek tárgyalásánál jelen van: Kiss Krisztián, Fritz Péter, Nagy Péterné, 
Kesztyüsné Vohl Zsuzsanna, Harsányi Éva. 
 
Távol maradt: - Székely-Benke László és Zsombok Lajos képviselők. 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
10 fő megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2010. II.félévi 
költségvetésének  megállapítása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Fodor András Általános Iskolánál keletkezett többletbevételek felhasználásának 
engedélyezése. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 



 2 

 
 
4.) Kiss Krisztián vezetői megbízása a Fodor András Általános Iskola intézményegység-
vezetői feladatainak ellátására. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
5.) Harsányi Éva vezetői megbízása óvodavezetői feladat ellátására. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Viola Sándorné részére Tanácsosi cím adományozása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosítása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) TIOP 1.1.1-09/1  Tanulói laptop-program Lengyeltóti című pályázat visszavonása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Hozzájárulás a „KEOP-2009-5.3.0/B. Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat beadásához. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
11.) Lengyeltóti, Kert u.1.sz. alatti (34 m2) önkormányzati bérlakás kiutalása.  
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Lengyeltóti, Kert u.1.sz. alatti (80 m2) önkormányzati bérlakás kiutalása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Általános Iskola régi épületén ablakpárkányok cseréje 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
14.) Bekk Melinda lakásügye. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
Zárt ülés: 
1.) Települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők 
kérelmének elbírálása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
2.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

148/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                               A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                               pontokkal egyetért.  
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

149/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                                A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben 
                                hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
2.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2010. II.félévi 
költségvetésének  megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

150/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fodor 
András Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató 
Intézmény 2010. július 1-től hatályos 2010.évi költségvetését 
381.612 ezer Ft. összegben megállapitja. 

 
2.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köz- 

oktatási intézmény működtetéséhez 2010. II.félévére 22.247 e Ft 
összegben, 1/6 részletben havonkénti ütemezésben önkormányzati 
hozzájárulást fizet a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
költségvetési elszámolás számlájára. 

 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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3.) Fodor András Általános Iskolánál keletkezett többletbevételek felhasználásának 
engedélyezése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Hogyan keletkezett jogdij ebből a tevékenységből? 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az ilyen jellegű feladatoknál a pedagógussal egy megállapodást kötnek, mivel ez a saját 
terméke. Ezt a jó gyakorlatot az iskolán keresztül végzi (használja a termét, internet), melynek 
megvannak a saját járulékos költségei. Ez egy etikus döntés, mivel a szellemi saját termék 
továbbadásáért jogdijat kap. A másik része az intézményt illeti a mögötte lévő technikai háttér 
biztositásáért. Ez a pedagógus saját szellemi terméke, ő hozta létre.  
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Az intézményben volt-e az idei évben egyéb javadalmazás? 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Amire a testület hatáskörébe tartozna biztosan nem volt. A kompetencia alapú oktatásban 
kidolgozásában résztvevők rendelkeznek megbizási szerződéssel.  
Nem érti, hogy miért kell a festési munkálatokat mással elvégeztetni, amikor az intézmény 
karbantartójának eredeti szakmája festő. Négy tanterem kifestésével miért biznak meg 
vállalkozót? 
 
Nagy Péterné  igazgató-helyettes 
 
Nem négy tanteremről van szó, hanem az egész régi épületről.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Javasolja a testületnek, hogy csak a festés anyagköltségére engedélyezzék az összeg 
felhasználását. Az intézményben lévő karbantartókkal nagyon sok munkát el lehetne 
végeztetni és nem nyáron kell kiadni a szabadságot, főleg a festőnek. Az önkormányzat 
egyetlen épület festését sem adja ki vállalkozásba, mivel megoldják a hivatalnál lévő festővel. 
Továbbra is az a véleménye, hogy a 600 e Ft-ot anyagköltségre biztositsák.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

151/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                Lengyeltóti Fodor András Általános Iskolánál többletfeladat 
                                végzéséből keletkezett 1.200.000,-Ft többletbevételből 600.000,-Ft 
                                felhasználását engedélyezi a „Jó gyakorlat”-ban résztvevő peda- 
                                gógusok jogdij kifizetésére. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

152/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                Lengyeltóti Fodor András Általános Iskolánál többletfeladat 
                                végzéséből keletkezett 1.200.000,-Ft többletbevételből 600.000,-Ft 
                                felhasználását engedélyezi az alábbi bontásban: 
 
                                tantermek parketta felújitására 250.000,-Ft-ot 
                                a festés anyagköltségeire 350.000-Ft -ot. 
                                 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
    
 
4.) Kiss Krisztián vezetői megbízása a Fodor András Általános Iskola intézményegység-
vezetői feladatainak ellátására. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Kiss Krisztián 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy 1992-óta dolgozik pedagógusként. Előző munkahelye Gyulán 
volt, 2005-óta dolgozik a Lengyeltóti iskolában. 2008-tól a Szőlősgyöröki Gárdonyi Géza 
Általános Iskola tagintézményvezetője. 1992.óta az alábbi képesitéseket szerezte: tanitó, 
általános iskolai tanár (történelem és testnevelés szakos), történelem szakos középiskolai 
tanár, szakvizsgával rendelkező pedagógus és közoktatás vezető. Az elmúlt 5 év alatt 
emberismeret, társadalom ismeret, etika tantárgyak oktatását, valamint mozgókép, 
médiaismeret oktatását biztositó kurzuson vett részt. Nős, 3 gyermek édesapja, felesége is a 
helyi iskolában tanit, német szakon, valamint 3. éves logopédus hallgató. Lengyeltótiban 
vásároltak lakást, szeretnek itt élni.  
Az iskolát tekintve a halmozottan hátrányos helyzetü gyermekek száma nagyon magas, 
nagyon sok a veszélyeztetett tanuló. Létrejött az integrált intézmény, ami új és összetett 
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feladatokat  hárit valamennyi dolgozóra.  Az intézmény főigazgatói stratégiáját már 
elfogadták, mely mentén kell a vezetőknek tevékenykedni. A következőkben nagyon fontos a 
pályázatokon való részvétel. Változik a közoktatási törvény, ami újra visszahozza a buktatást, 
szakfelügyeleti rendszert. Jó gyakorlatok keretén belül nagyon szép eredményeket értek el, az 
ország minden részéről jöttek pedagógusok a kurzusokra. A közeljövőben is azon lesznek, 
hogy ezek mégjobban elvigyék jó hirnevüket. A TÁMOP pályázatok tovább folytatódnak, 
tantárgy tömbösitéssel, a pályázatoknak való megfeleléssel.Az iskolában lévő 
munkacsoportok kisebb szakmai közösségeket fognak össze. Ezeknek az úgynevezett 
teameknek a hatékonyabb, átgondoltabb működése a céljuk.  
Legfontosabb a tehetséges gondozás, melyre egyre nagyobb energiát kell forditani. Az 
intézményben minőségi kell, hogy legyen a nevelés-oktatás. A versenyképességen 
mindenképpen javitani kell, több versenyre kell eljutni a gyermekekkel. A tanulási, tanitási 
tantárgyat az osztályfőnöki óra keretében fogják oktatni. Végzett egy felmérést, melyből 
megállapitható, hogy Lengyeltótiban a szakos ellátottság kimagasló. Az intézmény 100 %-
osan felszerelt. Színes programokat szeretének biztositani a szülők bevonásával. Nagyon jó 
kapcsolatot szeretnének kialakitani a civil szervezetekkel.  
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Mi a meglátása a tanév kezdetekor? Minden téren megfelelő a szakos ellátottság? 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Mi inditta arra, hogy a testnevelési szak mellett média szakot végzett és nem egy edzői 
szakot? Hogyan gondolja, mint testnevelő tanár és mint intézményvezető a sportegyesülettel 
való együttműködést?  
 
Kiss Krisztián 
 
Az intézmény már több éve 100 %-os szakos ellátottsággal működik, az idei évben sem lesz 
fennakadás ezen a téren.  
Nagyon szereti a médiát, és annak különböző szegmenseit, ezért végezte el ezt a szakot. 
Nagyon szereti a sportot, szeretné, ha a sportegyesülettel a kapcsolat javulna. A helyi 
sportpálya a nyárfák miatt nagyon egészségtelenül használható, és közösen kell megoldást 
találni az objektumra vonatkozóan.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Öt évvel ezelőtt, amikor Lengyeltótiba érkezett az volt a hir, hogy végre találtak egy 
testnevelő tanárt, aki a sportéletben aktivan részt vesz. Megitélése szerint ez nem igy történt, 
hisz a tanárúr nem vett részt semmilyen ilyen irányú tevékenységben. Szeretnék, hogy ha 
hosszú távon olyan intézmény müködne, ahol az egészséges sportélet fellendülne. A 380 fős 
iskolából nem tudnak összeállitani egy csapatot. Kéri az igazgató urat, hogy a későbbiekben 
legyen annyira fontos a sport is, mint a néptánc, a zene, vagy a média.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint az igazgató úr feladata, hogy megteremtse azokat a feltételeket, hogy a 
gyermekek nyugodt körülmények között tudjanak tanulni. Problémája, hogy a gyermekek 
megutálják az iskolát, mert bizonyos rétegek gyermekei belekötnek, megverik. A tanárok 
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nagyon sok esetben nem azt a gyermeket fegyelmezik, aki bűnös, és ez a másik gyermek 
igazságérzetét sérti. Nagyon sok esetben látta, hogy szünetekben a tanitók beszélgetnek és 
nem figyelnek a gyermekekre. Lát-e az igazgató úr esélyt arra, hogy ezen változtassanak?  
 
Kiss Krisztián  
 
Nagyon fontos, amit a képviselő úr elmondott, a fegyelmet valóban erősiteni kell az 
intézményben. Bizik benne, hogy az oktatási törvény olyan irányban fog módosulni, hogy az 
intézmény nagyobb teret kap. Az ügyeleti rendet mindenképpen erősiteni fogják.  
   
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

153/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                               véleményezési joga alapján támogatja Kiss Krisztián 
                               vezetői megbizását a Fodor András Általános Iskola 
                               intézményegység-vezetői feladatainak ellátására. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
5.) Harsányi Éva vezetői megbízása óvodavezetői feladat ellátására. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Harsányi Éva 
 
Nehezen hozta meg a döntését, hogy ilyen nehéz feladatot be merjen vállalni. Közel 30 éve 
dolgozik a Lengyeltóti óvodában, vezetői feladatokat ezen idő alatt nem látott el. Végzettsége 
óvodapedagógus és óvodai fejlesztő pedagógus.  
Az motiválta, a pályázat beadásában, hogy a testülettől 4 évvel ezelőtt kaptak egy gyönyörű 
óvodát, ahol komoly fejlesztő munka folyik. A pedagógusok jól képzettek, igy rájuk épitve, 
velük közösen kivánja a feladatát elvégezni. Olyan óvodát szeretnének, ahol azokat az 
értékeket, amit eddig megszereztek, véghez vittek továbbra is a gyermekek fejlődésére tudják 
hasznositani. Az intézménynek vannak nehézségei, főleg a gyermekanyag vonatkozásában. A 
tehetséggondozásra kiemelt figyelmet kell forditaniuk, keresni kell a lehetőségeket, 
pályázatokat, hogy ennek az anyagi háttere is megvalósulhasson. A következő tanévnél fontos 
döntéseket kell hozniuk a csoportok összeállitását illetően, hogy minél hatékonyabban 
kezelhessék a felmerülő problémákat.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Mi indokolja a kis és középsőcsoportban lévő gyermekek „összekeverését”? Helyesnek tartja 
az ilyen fajta csoportot? Figyelembe vették- e szülők véleményét ezzel kapcsolatban? 
Megitélése szerint ez nem tehetséggondozás, hanem lehúzás.  
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Harsányi Éva 
 
Szakmai nyelven szólva ez úgy hangzik, hogy vegyes, vagy homogén csoportos szervezéssel 
inditanák a következő évet. A Lengyeltóti óvodának nem volt módja vegyescsoportos 
müködésre. A maga részéről a homogenitást tartja célra vezetőbbnek. Egyik támogató 
gondolat az volt, hogy a gyermekek szociális érettsége előbb megjelenik. Ő személy szerint 
kételkedik ebben, mert a kicsiknek meg kell adni a kiscsoportos sajátosságot. A kiscsoportos 
évnek főként arról kell szólnia, hogy az első elválás történik meg a családtól.  A kollégáitól 
egy dolgozatot kért a témában kapcsolatban, melynek kidolgozása kb. 2 hét múlva várható. 
Jelenleg azt vizsgálják, hogy szám szerint mennyire lehet a homogén csoportokat összehozni. 
Fontos, hogy a 3 éves gyermekek bekerüljenek az intézménybe, ezért kb. 30 családot fognak 
felkeresni a beiratást illetően.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az ő fogalmai szerint ne az iskolai előkészitésben résztvevő 6 éves gyermek foglalkozzon 
azzal, hogy a 3 éves társát megtanitsa enni.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Jobban örült volna, hogy ha dicsérni tudják a kidolgozott csoport elosztást, nem pedig itt a 
testület mondja el, hogy mi a jó a gyermeknek és a szülőnek.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint az óvodai dolgozók vannak annyira képzettek, hogy a legjobb megoldást 
fogják választani. Azt, hogy milyen gyermekanyaguk van, az ők tudják legjobban. Bizonyára 
nekik is az az érdekük, hogy maximálisan elégedettek legyenek a szülők és minden gyermek a 
fejlődési ütemének megfelelően fejlődni tudjon.  Az ő unokája is vegyescsoportba jár, 
melynek nagyon sok előnye van. Az óvónőknek kell tudni, hogy kik azok a gyermekek, akik 
lassabban fejlődnek és nekik sokkal több segitséget kell megadni. A homogén csoport sem 
egyforma, ott is van olyan gyermek, aki már mehetne a középső csoportba és van olyan 
gyermek, akit még be sem kellene iratni. A szülők véleményének kikérése nagyon fontos 
ebben a témában.  
Kiss Krisztián fogalmazott úgy, hogy az iskola 100 %-ban felszerelt, ez függött attól is, hogy 
a testület minden lehetőséget biztositott ehhez. Most elvárnák azt, hogy a kimenet a 
gyermekeknél is ilyen legyen, mindenkinek a saját képességeihez viszonyitva. A szülők 
azonban elégedetlenek, nem látják a változást, sok mindent nem értenek, ezért is 
fenyegetőznek azzal, hogy másik iskolába iratják a gyereket. Véleménye szerint, a 100 %-ot, 
amit a testület teljesitett, az intézménynek is teljesitenie kell. Ha bemegy valaki az iskolába 
látni kellene a fejlődést a gyerekeken.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

154/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                  véleményezési joga alapján Harsányi Éva óvodapedagógus 
                                  vezetői kinevezését támogatja a Kincsem Tagóvoda vezetői 
                                  feladatainak ellátására.  
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Viola Sándorné részére Tanácsosi cím adományozása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

155/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                  egyetért azzal, hogy Zsombok Lajos főigazgató Viola 
                                  Sándorné részére tanácsosi cimet adományozzon.  
                                  2011. január 1-től, a cimmel járó cimpótlékot a költség- 
                                  vetési kiadásokban biztositja. 
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos   képviselő-testületi tag 
 
Megkérdezi, hogy ki kérte konkrétan ilyen formában a rendelet módositást? 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Senki nem kérte. A rendeletben semmiféle eljárási intézkedés nem volt erre vonatkozóan, igy 
nem lehetett kérni azt, hogy előre fizessenek, vagy havonta a közterület használatáért. A 
rendelet mellékletét képező kérelem nyomtatvány alapján ellenőrizhető, hogy a tevékenységet 
mikor gyakorolta a közterületen. 
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Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint a hivatal olyan plusz feladatot vesz ezzel a nyakába, amire semmi szükség 
nincsen.  Ez éppen olyan, mintha megvette volna az autópálya matricát, de elromlott az autója 
és egy hónapig nem tudja igénybe venni, és majd kérelmezi, hogy téritsék vissza a matrica 
árát.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
14/2010.(VII.30.) rendelete 

 a 15/2000./I.20./,a 24/2003./XII.23./, a 16/2005./VII.1.), 24/2005.(X.28.), 
valamint a 14/2006./IV.26./, 5/2008.(III.28.), 16/2008.(VI.20.),  2/2009.(I.30.), 
a  19/2009.(IX.25.), 20/2009.(X.30.), 9/2010.(IV.23.)  rendeletekkel módositott 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
1/2000.(I.20.) rendelete módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
8.) TIOP 1.1.1-09/1  Tanulói laptop-program Lengyeltóti című pályázat visszavonása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
Jelenleg is tartó 3.1.4-es pályázatban olyan beszerzések vannak, amelyek elegendőek az 
intézmény számára.  A pályázatban előirták egy számitógépes szakember alkalmazását 5 éven 
keresztül, ami nagyon sokba került volna.  Úgy döntött az intézmény, hogy mivel az előző 
pályázatok hoztak megfelelő eszközöket, ezt a pályázatot visszavonják.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
A főigazgató úr a kérelmében leirta, hogy a tagintézményekkel való együttmüködés, az 
egységes pedagógiai program kialakitása, és a szakmai konfliktusok elkerülése végett jobbnak 
látják lemondani a programba történő bekapcsolódást.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint ezt a lehetőséget nem kellene elszalasztani, mert a számitástechnikáé a 
jövő. 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
Nem a testület kompetenciája eldönteni, hogy az intézménynek szüksége van-e rá, vagy sem. 
Nem lehet a következő testület nyakába varrni plusz feladatokat, mert ezek a pályázatok 
utólag finanszírozottak.  
 
Lenner Vilmos képviselő-testületi tag 
 
Nem ért egyet az érveléssel, a legkifizetődőbb dolog az oktatásba invesztálni. Lehet, hogy a 
következő testület másik oldalról közeliti meg a dolgokat és elmarasztalják ezt a testületet, 
hogy egy 20 milliós pályázatot visszamond.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Hiába győzködik egymást a laptopok szükségszerűségéről, ha az intézmény úgy látja, hogy 
nincs rá szüksége, akkor nem lehet őket ráerőltetni. 
 
A képviselő-testület 8 igen, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

156/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                                általa benyújtott TIOP 1.1.1.-09/1 Tanulói laptop-program 
                                Lengyeltóti cimű pályázatot visszavonja. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
               
 
9.) Hozzájárulás a „KEOP-2009-5.3.0/B. Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat beadásához. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az előterjesztésben szereplő cég felkereste a kistérséget, hogy egy felmérést végeznek a 
megújuló engergiaforrás hasznositására. Ez is olyan feladat, amelyre most 1 millió forintot 
költenek, és mire elkészül a tanulmányterv már a következő testület működik. Ez a KEOP 
pályázat folyamatos.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint hozzon döntést ebben a következő testület. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

157/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                a „KEOP-2009.5.3.0/B. Épületenergetikai fejlesztések 
                                megújuló energiaforrás hasznositással kombinálva” cimű 
                                pályázaton nem kiván részt venni. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
10.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

158/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                                 alábbi személyeket a Helyi Választási Bizottság tagjainak/ 
                                 póttagjainak választja: 
                                 Tagok: 
                                 - id. Szabó Péter Lengyeltóti, Rákóczi u.12. 
                                 - Jónás Zoltánné Lengyeltóti, Csalogány u.6. 
                                 - Wolf Sándorné Lengyeltóti, Ifjúság u.9/B. 
                                 Póttag: 
                                 - Molnár Istvánné Lengyeltóti, Mohácsi u.6. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
 
11.) Lengyeltóti, Kert u.1.sz. alatti (34 m2) önkormányzati bérlakás kiutalása.  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kovács Melinda  tanácsos 
 
Elmondja, hogy a 34 m2-es lakást teljesen felújitotta az előző bérlő, a 80 m2-es lakás nagyon 
lelakott közel 20 éve nem volt belső meszelés, és a bérlő hibájából nincs benne villany.  
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Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A Szociális Bizottság javasolja, hogy Horváth Dániel részére utalják ki a lakást. Amig a 
másik lakás nem lesz kiadható állapotban, addig arról ne döntsenek.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

159/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                                1.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Kert u.1. 
                                     szám alatt lévő (252 hrsz.) önkormányzati lakást Horváth 
                                     Dániel Lengyeltóti, Dózsa u.42.sz. alatti lakosnak. 2010. augusztus 15. 
                                     napjával szociális bérlakásként kiutalja, melynek havi rendszeres- 
                                     séggel fizetendő lakbérét 7.448,-Ft-ban állapitja meg. 
 

2.) A képviselő-testület Csonka Sándor Lengyeltóti, Nagyház  
5.sz. alatti lakos Kert u.1.sz. (252 hrsz.) ingatlanra bérbe 
vételére irányuló kérelmét elutasitja. 

 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
                                 
12.) Lengyeltóti, Kert u.1.sz. alatti (80 m2) önkormányzati bérlakás kiutalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
  

160/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                A képviselő-testület a Lengyeltóti, Kert u.1.sz. alatti  
                                80 m2 nagyságú önkormányzati bérlakás rossz állapotba  
                                miatt: 
                                - Horváth Dániel Dózsa u.42.sz. alatti lakos, 
                                - Csonka Sándor Nagyház u.5.sz. alatti lakos, 
                                - Sándor József Mamócs pusztai lakos, 
                                lakáskérelmét elutasitja, az ingatlant nem kivánja bérbe adni. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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13.) Általános Iskola régi épületén ablakpárkányok cseréje 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Célszerű lenne az intézménynél nem csak a homlokzatot felújitani, hanem ahol a tantermek 
vannak, a jobb hőszigetelés végett.  
 
Papszt Lajos   polgármester 
 
Elmondja, hogy a vakolat leverése esetén a párkányzatokat csak le kell szerelni, méretre 
szabni és visszahelyezhetők lesznek. A műszaki ellenőr javasolta a vakolatok leverését, mivel 
azok teljes felületen repedezettséget mutatnak. Az önkormányzat fizikai állománya el tudja 
végezni a vakolat leverését és azt követően épüljön meg a hőszigetelés. A hőszigetelést a régi 
épület nyugati, északi és keleti oldalán szükséges elvégezni, ahol a tantermek helyezkednek 
el. A kivitelező a többletmunkákat közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül is elvégezheti, 
mivel a kivitelező kiválasztása során lebonyolitott közbeszerzési részvételi felhivás 
VI.3.11.26 pontjában beiktatták a következő rendelkezést: „Ajánlatkérő felhivja a figyelmet 
arra, hogy a későbbiekben adott esetben élni kiván a Kbt. 125.§. (3) bekezdésének b.) pontja 
szerinti törvényi lehetőséggel.” Ez azt jelenti, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást alkalmazhatunk. Előzetes egyeztetés alapján a három oldali 
hőszigetelés anyag és bérköltsége 3.670.000,-Ft-ba kerülne, a konyha előtti fedett terasz 
burkolásával együtt. Az ablak párkányok cseréje helyett a meglévő bádogok leszerelése, 
méretre vágása a fal melletti 2 oldali müanyag szélek felrakása 330.000,-Ft-ba kerülne.  
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
  

161/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
                            hogy az Általános Iskola régi épületének külső három oldali hő- 
                            szigetelő vakolatrendszerét új munkaként megvalósitja, a régi vakolatot 
                            saját embereivel levereti, a konyha előtti fedett terasz régi megmaradó 
                            részére burkoltatja és erre a költségvetés beruházási tartalékából 
                            3.670.000,-Ft-ot biztosit. 
                            Az ablakpárkányok lebontására, méretre vágáságra, a kétoldali mű- 
                            anyag vizorrok elkészitésére és a lebontott lemezek visszaszerelésére 
                            330.000,-Ft-ot biztosit. 
                            Felhatalmazza a testület Papszt Lajos polgármestert, hogy Bodó László 
                            lengyeltóti vállalkozóval a munka elvégzésére irányuló megállapodást 
                            megkösse.    
                       
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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14.) Bek Melinda lakásügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
  

162/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Szent Erzsébet 
                           tér 2/b. sz. alatt (18/3 hrsz.) lévő 73 m2-es komfort II. fokozatú ön- 
                           kormányzati szolgálati lakást Bek Melinda 7442, Várda, Petőfi u.161. 
                           sz. alatti lakos számára 2010. augusztus 15-től kiutalja. A lakásért 
                           havonta fizetendő bérleti dijat 14.308,-Ft-ban állapitja meg. A bérleti 
                           jogviszony kizárólag Bek Melinda és a Lengyeltóti Városi Önkor- 
                           mányzat között fennálló munkaviszony idejére szól. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
Bejelentések: 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Ismerteti a Somogyvári Önkormányzat levelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Megitélése szerint  Lengyeltóti segitett már Felsőzsolcának, az ásványviz biztositásával. Fel 
lett ajánlva, hogy ingyenesen üdültetnek gyerekeket, de nem keresték meg se az iskolát, se az 
önkormányzatot. Amennyiben Somogyvári körjegyzőség bevállalta a segitséget, akkor ne 
mástól kérjenek támogatást.  
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
  

163/2010.(VII.29.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                Somogyvár Község Polgármesterének Felsőzsolca 
                                megsegítésére irányuló felajánlás iránti kérelmét nem   
                                támogatja.  
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a szeptemberi ülésre a 4 éves tevékenységről, beruházásokról, 
gazdálkodásról tájékoztató fog készülni.   
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület a szociális ügyek elbírálásával kapcsolatos napirendek 
tárgyalását  zárt ülés keretében folytatja.  
 
 
 
 

kmf. 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                   Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                        polgármester  
 


