
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 29-én 
lakossági fórummal egybekötött üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Kóczián 

Lászlóné, Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, Zsombok Lajos képviselő-testületi 
tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Posza Jánosné közgazdasági irodavezető, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezető, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezető,  
- Sándor János főmunkatárs, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési és Könyvtár Igazgató 
 
Távol maradt: - Kenyér Endre, Semsey Ottó, Székely-Benke László képviselő-testületi 
tagok. 
 
A lakosság részéről : 3 fő érdeklődő 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
8 fő képviselő-testületi tag 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.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről lakossági fórum tartása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009.évi költségvetésének megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.évi Munkaterve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
5.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 26/2007.(XII.21.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
6.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009.évi kiemelt célok. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
8.) Tanuszodai belépőjegyek árának megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Meghosszabbított közmunkaprogramban való részvétel. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Kalányos Edit lengyeltóti lakos lakásügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Paksai Lajosné lengyeltóti lakos részére szociális bérlakás biztosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
12.) Települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők 
kérelmének elbírálása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                            A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet 
                            elfogadja. 
 
 
 
1.) Tájékoztató a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben 
                                hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
2.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről lakossági fórum tartása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2009-évben Lengyeltóti Város költségvetése 1.912.474 e Ft 
bevétellel és 1.912.474 e Ft kiadással tervezik meg. Az összegben szerepelnek azon fejlesztési 
pénzek, amelyet pályázati forrásból nyertek. Elsőként be kellett építeni a pénzmaradvány 
szereplő 20 millió forintot. Tervek között szerepel az iskola „B” épületének felújítása,  
bölcsőde hőszigetelése. Tervezik továbbá a Szent János árok vízrendezésének megvalósítását 
55 millió forintban, a központ rendezését 77 millió forintban. Mindkét esetben a 
szerződéskötés stádiumában vannak, 5,6 millió és 7 millió forint önrész megteremtésével. 
Legnagyobb összegű beruházás az integrált oktatási pályázat lesz, mely 630 millió forinttal 
szerepel a költségvetésben. Három egyenlő részből tevődik össze: Somogyvár, Öreglak, 
Lengyeltóti 210-210 milliós összeggel. A pályázat 200 millió forint egy-egy esetben, 10 
millió forint pedig az önrész. A pályázat összes bekerülési költsége: 1.015.000 e Ft. Sok 
bizonytalansági tényező van, így a pénzmaradványt is csak becsülni tudják. A jelenlegi 
számítások szerint a bevételek és a kiadások közötti különbség mínusz 5.056.000,-Ft. A 
adóbevételeket a tavalyi szinten számolták, melyre 1.500.000,-Ft többletet számoltak, a 
kintlévőségek behajtásával. Amennyiben a gazdasági válság és a parlament  ülése ÁFA 
emelés mellett dönt, akkor ez az önkormányzat kondícióját rontani fogja. A költségvetésbe 
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azok a bérfejlesztések lettek beépítve, amelyek kötelező jellegűek. Az étkezési hozzájárulások 
összegénél 6.000,-Ft-al számoltak, a konyhai dolgozók esetében 9.000,-Ft-al. Az Iskola és 
Óvoda 2009.évi költségvetése egyeztetése megtörtént, ahol az eredeti előirányzatként a 
tervezett költség 511 millió forint volt, mely 509 millió forintra módosult, mivel a dologi 
kiadásokat igyekeztek 2 millió forinttal csökkenteni.  Az uszoda 2009.évi költségvetése 47 
millió forint. A költségvetésbe egyetlen olyan feladatot terveztek amelyre pályázati forrás 
nem áll rendelkezésre, ez a Művelődési Ház villamoshálózat javítása, mely 1.750.000,-Ft. A 
költségvetésbe 500 e Ft-ot terveztek a szeméttelep eldózerolására. Egy millió forintot 
terveztek a civil szervezetek támogatására.  
A városban működő intézmények (bölcsőde, óvoda, pedagógiai szakszolgálat) nyitottak a 
kistérségek települései számára. A hozzájárulásokat gyermekarányosan  állapítják meg. 
Megemlíti, hogy Lengyeltótiban 197.000,-Ft-ba kerül egy gyermek taníttatása, melyhez az 
önkormányzatnak 77.000,-Ft-ot kell hozzátenni. Szőlősgyörökben 200.000,-Ft-al kell az 
önkormányzatnak hozzájárulni, mivel 82 iskolása van. Az iskola egy intézmény, de 
telephelyenként külön költségvetést készítenek.  
Nagyon sajnálja, hogy Tatárvárról senki nem jelent meg a lakossági fórumon. A tatárváriak 
levelet intéztek az önkormányzathoz, melyben kérték az út helyreállítását. Sajnos pályázat 
nélkül az önkormányzat a 31 millió forintot nem tudja előteremteni. Az önkormányzat 
fontosnak tartja, hogy 2009-es évben úgy tudjon működni, hogy hitelfelvételre ne kerüljön 
sor. Az önkormányzatnak a költségvetésben egyetlen hitel visszafizetési kötelezettsége van a 
szennyvízberuházással kapcsolatosan, amely közel 5 millió forint.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Az oktatási törvény szerint nem lesz-e abból probléma, hogy nem egy költséggel számolják el 
a hozzájárulások mértékét?  
Felmerült, hogy 500 ezer forintot különítenek el a szeméttelep eldózerolására. A 
hulladékszállítás részben oldja meg a problémát, mivel vannak olyan szemétfajták, amelyeket 
nem lehet elszállíttatni. Gondol itt az építési törmelékre. Véleménye szerint nagyon sok lakó 
van a városban, hogy otthon precíz az udvara, de a háztartási hulladékot kiviszi a 
szeméttelepre. Megítélése szerint az illegális szeméttelepet havonta el kell dózeroltatni. 
Figyeljenek oda az önkormányzat erre illetékes dolgozói, hogy ne kerüljön oda olyan szemét, 
amit elszállítanak. 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az intézményeket több önkormányzat tartja fenn, a társulási törvény meghatározott 
paragrafusa alapján. A társulási megállapodásnak egyik alapvető része a pénzügyi és a 
vagyoni viszonyok elszámolása. A megállapodásokat és a normatívák leigényléséhez 
törvényességi ellenőrzés kapcsán minden módosításnál a Közigazgatási Hivatal ellenőrzése 
alá meg kellett küldeni. A jövő években erre vonatkozóan milyen új jogszabályok születnek, 
ezt előre tudni nem lehet. Jelen pillanatban a társulási megállapodások törvényesek, és ez 
alapján vannak megosztva a pénzügyi vagyoni viszonyok.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Véleménye szerint 20 gyermekért nem kell iskolát fenntartani. Nincs különbség a tanárok 
fizetésénél, ha 25, vagy 8 gyermeket tanít. Aki kevés gyermeklétszámmal akar működni, az 
vállalja a többletköltségeket. Érdekességként elmondja, hogy van olyan önkormányzat, aki 20 
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fő részére tart fenn konyhát, pedig a falugondnoki autó 20 perc alatt elszállítaná az ebédet. 
Viszont ragaszkodnak a fenntartáshoz, mivel 3 dolgozónak munkát tudnak adni.    
 
A szemétszállítással  kapcsolatban elmondja, ha csak az építési törmeléket hordanák ki az 
még nem lenne akkora baj. Sajnos a lomtalanításból fennmaradó dolgokat is kiviszik.  
 
 
Zsombok Lajos képviselő-testületi tag 
 
Az oktatási törvény kimondja, hogy nem sérülhetnek a tanulói jogok, mivel ugyanabból a 
tantervből, ugyanazon pedagógiai programból, ugyanazon értékelési rendszerrel, ugyanaz a 
tanár tanítja a Szőlősgyöröki gyereket is, mint a Lengyeltótit. Ugyanazt a szolgáltatást kapják 
a tanulók. Szőlősgyörökben viszont harmad annyi gyermek van, így háromszor annyiba kerül 
az egy gyermekre jutó költség.  
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Az integrált oktatási hálózatok központjainak fejlesztése pályázattal kapcsolatban kérdése, 
hogy felmérték-e a gyermeklétszám alakulását. Tíz évre előre gondolva, felmérték-e azt, hogy 
a vállalkozások nem tudnak működni, nem lesz annyi adóbevétel, hogy az önkormányzat fent 
tudja tartani az intézményt.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A pályázatíró 12 évre előre készített felmérést a gyermeklétszámról. Az integrált oktatás 
lényege, hogy a térség iskolái közül melyik a hosszútávon fenntartható 8 osztályos iskola. A 
közoktatási terv elfogadásakor Szőlősgyöröknek el kellett fogadni, hogy nem tudják hosszú 
távon fenntartani a 8 osztályos intézményt. A törvény előírja, hogy a mozgáskorlátozottak 
miatt liftet kell kialakítani az intézménybe. Fontosabbnak tartaná, hogy egy geotermikus 
energia kerülne kiépítésre.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A Lengyeltótiban iskolában a 8 tanterem helyett 7 tanterem fog megépülni. Tudni kell, hogy 
az iskolában nincsen külön szaktanterem, annyi tanterem van, ahány osztály. Amennyiben a 
létszámok nem változnak, és 31 feletti gyermeklétszám van, akkor kettő párhuzamos osztályt 
kötelező indítani. Lengyeltótiban a halmozottan hátrányos gyermekek arányát tekintve 
lesznek olyanok akik 2 tanulónak számítanak. Kijelenthető, hogy a 12 évre kikalkulált adatok 
alapján a kettő párhuzamos osztály beindítható lesz. Nem biztos, hogy 50-52 gyermek lesz 
egy évfolyamon, de az akkor is kettő osztályos gyermek. Ma felelősséggel nem lehet 
kijelenteni, hogy a szociokulturális összetétel miatt nem fog megtörténni az, hogy 
Lengyeltótiból is járhatnak majd el gyermekek. A képviselő-testületeket mindig fontosnak 
tartották az iskolát, tudják, hogy ha az etnikai populáció aránya nő, akkor úgy is megoldást 
kell találni. Összefoglalva minden jogszabályi feltételnek megfelelnek.  
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Lengyeltóti, Zsigmondi u. lakos  
 
 
Kéri a testület intézkedését a Nyugati temetőben lévő tarthatatlan állapot miatt. Szemetes a 
környék, és nagyon sok kutya van. Nem mer feljelentést tenni, mert fél a következményektől. 
Tudomása szerint újabb család akar költözni az újtelepre. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Többször intézkedett már a hivatal a Nyugati temetőben lévő állapotok miatt, eddig sajnos 
eredménytelenül. A helyi rendelet szerint 2 kutyát lehet tartani, de amikor ellenőrzik, akkor 
letagadják, hogy az ő  tulajdonuk. A temető melletti telken építési engedéllyel épült fel a ház.  
A szemetet nem csak az ott lakók hordják ki. A hivatal munkatársa az égetés miatt már 
többször tett feljelentést. Mindenkinek állampolgári joga, hogy kinek adja el a lakását.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    A képviselő-testület az Önkormányzat 2009.évi 
                                    költségvetésére vonatkozó előterjesztést előzetesen elfogadja.  
 
 
3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009.évi költségvetésének megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ 2009.évi 
                                    költségvetésére vonatkozó előterjesztést előzetesen elfogadja. 
 
 
4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.évi Munkaterve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                                   A képviselő-testület a 2009. évi Munkatervet elfogadja. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
5.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 26/2007.(XII.21.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Javasolja, hogy a rendeletben kerüljön módosításra  a települési szilárd hulladék szállítási díj 
megfizetéséhez kedvezményt igénylők a  kérelmeket február 28-ig  nyújthatják be.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 
1/2009.(I.30.) rendelete  

a 25/2008.(XI.28.) rendelettel módosított 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  

közszolgáltatásról szóló 26/2007.(XII.21.) rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
6.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 
2/2009.(I.30.) rendelete  

a 15/2000.(I.20.), 24/2003.(XII.23.), 16/2005.(VII.1.), 24/2005.(X.28.), 
14/2006.(IV.26.), 15/2008.(III.28.), valamint a 16/2008.(VI.20.) rendeletekkel módosított 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,  
a település tisztaságáról szóló 1/200.(I.20.) rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
7.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009.évi kiemelt célok. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
                          szóló 1992.éci XXIII.tv. 34.§. (3) bek. alapján a köztisztviselők 
                          munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítmény- 
                          követelmények alapját képező 2009.évi kiemelt célokat a határozat 
                          mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg. 
 
                          Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jegyzővel szembeni 
                          teljesítménykövetelményének kidolgozásáról. A jegyző teljesítmény- 
                          értékelését 2009. december 31-ig végezze el, és arról tájékoztassa a  
                          testületet. 
 
                          Felkéri a jegyzőt, hogy a Ktv. 34.§.(4) bekezdésében foglaltak szerint 
                          a kiemelt célok alapján írásban állapítsa meg 2009.évre vonatkozóan 
                          a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott  
                          teljesítménykövetelményeket és 2009. december 31-ig értékelje munka- 
                          teljesítményüket. 
 
                          Határidő: azonnal / 2009. december 31. 
                          Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
 
8.) Tanuszodai belépőjegyek árának megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
Januári adatok alapján megállapítható, hogy jó az uszoda kihasználtsága. Kéri, hogy a 
Pénzügyi Bizottság módosító javaslatait fogadja el a képviselő-testület.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
A szaunázni vágyóknak is meg kell venniük a belépőjegyet? 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Természetesen, mivel anélkül nem lehet bemenni az uszodatérbe. A szauna egy plusz 
szolgáltatás, belépőjegyet kell venni. Úszni nem kötelező, de a zuhanyt igénybe veszi. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Javasolja, hogy a diákigazolvánnyal rendelkezők körét bővítsék ki a főiskolásokra, 
egyetemistákra is.  
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Nem tudja támogatni a javaslatot, mivel a 30 éves embernek is lehet diákigazolványa.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Az első diplomásokra gondol. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A képviselő asszony által javasolt abszolút ellenőrizhetetlen.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Már augusztusban is szóba került ez a lehetőség, de belátta, hogy kivitelezhetetlen. 
Véleménye szerint nem biztos, hogy az a néhány ember, akinek itt kedvezményt tudnak adni 
az segít az önkormányzatnak abban, hogy ebből ne keveredjenek vitákba.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Elfogadja az érveket. Bár a 6 és 14 éves kort is igazolni kell valahogyan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csalogány Tanuszoda” 
     használatára az alábbi belépő díjakat állapítja meg:  

 
      A feltüntetett díjak az ÁFA-t is tartalmazzák.  
      Gyermek 0-6 éves korig csak érvényes belépőjeggyel rendelkező nagykorú kísérővel tartózkodhat a        
      fürdő területén.A szauna csak hetente 2 alkalommal szerdán és szombaton tart  nyitva.  Amennyiben   
       valaki más napokon igényli a szaunát, mint az arra kijelölt nap abban az esetben 2.000,-Ft/óra.     
 
       A belépődíjak 2009. február 1-től érvényesek. 
 
     Határidő: 2009. február 1. 
     Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
9.) Meghosszabbított közmunkaprogramban való részvétel. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Tudható-e, hogy a résztvevők hány százaléka szociális segélyezett? 
 
Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezető 
 
A meghosszabbított programban csak azok vehetnek részt, akik a jelenlegi programban is 
benne vannak. A pályázatban szereplő 40 %-ot térségi szinten kell érteni, de ettől több van.  
 
 
 
 

Uszoda belépődíjak  2009.évi árak 

Felnőtt belépőjegy egész napra  800,-Ft 
Felnőtt belépőjegy 4 órás (16.00-20.00 óráig) 600,-Ft 
Felnőtt bérlet  10 alkalomra 4. 000,-Ft 
6-14 év közötti gyermek és nyugdíjas 4 órára  300,-Ft 
14-18 diák (diákigazolvány felmutatásával) egész napra  400,-Ft 
6 éven aluli gyermek (csak jeggyel rendelkező 14 év feletti kísérővel) egész 
napra 

ingyenes 

6-18 éves diákigazolvánnyal rendelkezőknek  10 alkalom bérlet  2000,-Ft 
Mozgássérült kerekes székkel egész napra  Ingyenes 
Szervezett úszásoktatás (minimum 10 fő esetén) Megállapodás szerint 
Szauna (csak 14 év felettiek használhatják) 500,-Ft 
Öltözőszekrény kulcs betét díja 1.000,-Ft 
Büfé bérbeadása Bruttó 15.000,-Ft/hó 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 
                          a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiirt 2008/10      
                          Téli közmunkaprogram folytatása című pályázatban való 
                          részvételre. 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                          közmunkaprogramban meghatározott feladatok megvalósítására 
                          Lengyeltótiban átlagosan 20 fő kíván foglalkoztatni. 
                          A pályázat összköltsége: 10.783.890,-Ft. A pályázathoz saját 
                          forrás nem szükséges. 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja 
                          a résztvevők 1,5 havi munkabér és járulékainak megfelelő 
                          3.081.111,-Ft forgófőkét 2009. február 27-ig a Pogányvölgyi 
                          Többcélú Kistérségi Társulás 117-43105-15571380-10010000. 
                          számú közmunkaprogram számlájára befizetését. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
10.) Kalányos Edit lengyeltóti lakos lakásügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Nincs megfogalmazva rendesen, hogy a bizottságok a két alternatíva közül melyikkel értenek 
egyet. 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A Pénzügyi Bizottság nem támogatta a lakás kiutalást.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Ahhoz, hogy tisztességesen tudjon állást foglalni a lakáskérelmükben megnézte a család 
jelenlegi életkörülményeit. A kérelmezők teljesen lakhatatlan lakásban élnek, a falakon 
nyílások vannak, a tetőn több négyzetméteren nincs cserép. Megítélése szerint  a lakás előbb-
utóbb össze fog dőlni. Véleménye szerint sürgősen meg kell oldani a  problémájukat, mert ha 
összedől a házuk lakást kell részükre biztosítani. Amikor kiköltöznek a lakásból, azt a részt 
lakhatatlanná kell tenni. A kiutalandó lakás 38 m2, ami nem jelent akkora problémát, mint ha 
más lakásba költöznének.  
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Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint mindenkinek vannak jogai. Különösen azoknak, akik az életüket 
Lengyeltótiban dolgozták le. Mérlegelni kell a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak 
érdekeit is.  
 
 
 
Papszt Lajos polgármester az előterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját teszi fel 
szavazásra 
 
Papszt Lajos polgármester megállapitja, hogy Kalányos Edit lakáskiutalása a képviselő-
testület 3 igen, 6 ellenszavazatával nem kapta meg a szükséges szótöbbséget, igy az 
előterjesztés 2.) pontját teszi fel szavazásra.  
 
A képviselő-testület 6 igen, 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                             A képviselő-testület Kalányos Edit lakáskiutalási kérelmét 
                             nem támogatja. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
11.) Paksai Lajosné lengyeltóti lakos részére szociális bérlakás biztosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az előterjesztésben lévő javaslatot kéri annyiban módosítani, hogy ne a Zrinyi u.27.sz. alatti 
és a Bem u.20.sz. alatti lakásról döntsenek, hanem a Kert u.1.sz. alattiról, amelyben Dr. Geréb 
István lakott, mivel az 4 személynek jobban megfelel. A bizottsági ülések tartásakor ez az 
információ még nem volt a birtokában.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért a Kert u.1.sz. alatti lakás kiutalásával.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért a Polgármester Úrral elmondottakkal. Kifogásolja, hogy a Szociális Bizottsági ülésre 
nem jutott el az az információ, hogy másik lakás is kiutalható.  
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Papszt Lajos  polgármester 
 
Az, hogy miben foglalt állást a bizottság teljesen mindegy, mert úgyis a testület dönt.  
 
Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 
 
Nem szükséges a bizottságoknak egységes véleményt alkotni a tárgyalt napirendekről. Nem 
feladata a hivatalnak, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat tovább vigye a másik bizottsági 
ülésre. Vélemények, információk cserélnek gazdát az üléseken, a végső döntést úgyis a 
testület mondja ki.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Javasolja a testületnek, hogy február 15-napjától utalja ki a lakást.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

10/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                  Paksai Lajosné Lengyeltóti, Kossuth u.64.sz. alatti 
                                  lakos részére 2009. február 15. napjától 5 éves időtartamra 
                                  kiutalja a Lengyeltóti, Kert u.1.sz. alatti 50 m2-es komfort II. 
                                  lakást, amely 2 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba 
                                  helyiségekből áll. 
 
                                  Határidő: 2009. február 15. 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Bejelentések: 
 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a február havi ülésen újra kerüljön napirendre Kalányos Edit 
lakásügye.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2009.(I.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                A képviselő-testület 2009. február havi ülésére napirendre 
                                tűzi Kalányos Edit lakásügyét. 
 
                                Határidő: értelem szerint 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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Papszt Lajos polgármester  
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja.  
 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                   Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                        polgármester  


