
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 26-án 
megtartott üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

Lászlóné, Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, Semsey Ottó, Székely-Benke László, 
Zsombok Lajos képviselő-testületi tagok, 

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

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva és Nyers Györgyi intézményvezetők, 
 
Távol maradt: - Kenyér Endre képviselő-testületi tag 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapitja, hogy 10 fő megjelent, az 
ülés határozatképes azt megnyitja. Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek 
gazdálkodásáról, működéséről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Beszerzési célokmány jóváhagyása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Terve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009.évi költségvetésének megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2009.évi Munka- és Rendezvényterve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Beszámoló a folyamatban lévő beruházásokról. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
8.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
9.) Szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2008.(IV.25.) 
rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) Orvosok által fizetendő orvosi rendelő fenntartási költségeinek megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
11.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 3. 2.3-08/1 „Építő közösségek” c. pályázati kiírása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, valamint új fák telepítése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
13.) Jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009.évi kiemelt célok. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
14.) Kalányos Edit lengyeltóti lakos lakásügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
15.) Bodor Mária lengyeltóti lakos lakásügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
16.) Szabó Gábor bérleti jogviszony hosszabbitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
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17.) Ápolási dij iránti kérelem elbirálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
18.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbirálása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

17/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendekkel 
                                  egyetért. 
 
 
 
 
1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek 
gazdálkodásáról, működéséről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Wolf Sándorné, Sipos Ferenc, Mikliánné Kollarics 
Tünde, Dr. Szücs Gábor egyesületi vezetők.  
 
Wolf Sándorné  Nyugdijas Egyesület Vezetője 
 
Kéri, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kapjanak támogatást a pályázatok elkészitéséhez. 
Korábban a volt HVI irodavezető segitett, de most nem tudja kihez forduljon. Kéri, hogy a 
Lengyeltótiért Somogyért Egyesület ügye kerüljön rendezésre. 
 
Mikliánné Kollarics Tünde Ördöngös Néptánc Alapitvány 
 
Megköszöni a képviselő-testület támogatását, melyre a jövőben is számitanak. Tájékoztatja a 
testületet, hogy 2 hete az Operettszinházban volt fellépésük, ahol nagy sikert arattak. 
 
Dr. Szücs Gábor SE elnök 
 
Megköszöni a képviselő-testület támogatását, valamint a tagok egyéni hozzájárulását. 
Elmondja, hogy a Sportegyesület vezetősége megváltozott. 
 
Lenner Vilmos  Brass Band Zenei Egyesület 
 
Az Egyesület tagjai nevében megköszöni a támogatást. Véleménye szerint az Egyesületek 
tevékenységükkel rászolgálnak a testület támogatására. A pályázatok elkészitésében a 
jelenlegi HVI Irodavezető készségesen áll rendelkezésre. 
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Székely-Benke László  képviselő-testületi tag 
 
Mi az oka annak, hogy az Ördöngös Táncegyüttes  mindkét pályázatát elutasitották? 
 
Mikliánné Kollarics Tünde Ördöngös Néptánc Alapitvány 
 
A hiánypótlási felhivás, adminisztrációs hiba miatt nem jutott el az Egyesülethez, igy 
660.000,-Ft-tól estek el. 
 
Papszt Lajos   polgármester 
 
Megköszöni az Alapitványok, Egyesületek vezetőinek közreműködését. Wolfné kérésére 
elmondja, hogy a Hivatalnál és a Művelődési Háznál is rendelkezésre állnak a pályázatok 
elektronikus úton való letöltéséhez és benyújtásához.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

18/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                A képviselő-testület a: 
                                - Lengyeltótiért Közalapitvány, 
                                - az Ördöngős Néptánc Alapitvány, 
                                - Lengyeltóti Sportjáért Közalapitvány beszámolóját az 
                                önkormányzat által nyújtott támogatásra vonatkozóan elfogadja. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

19/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  A képviselő-testület a: 
                                 - Városi Sportegyesület, a Lengyeltóti Brass Band Zenei 
                                   Egyesület, a Lengyeltóti Általános Iskola Tanulóiért  
                                   Közalapitvány, a Nyugdijasok Lengyeltóti Egyesülete, a 
                                   Lengyeltóti Hegyközség tájékoztatóját az önkormányzat 
                                   által nyújtott támogatásra vonatkozóan tudomásul veszi. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Az alapitványok, egyesületek vezetői elhagyják az üléstermet. 
 
2.) Beszerzési célokmány jóváhagyása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

20/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 a Közbeszerzési Terv mellékletét képező Beszerzési 
                                 Engedélyokiratot elfogadja. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Terve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

21/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.évi 
                           Éves Közbeszerzési Tervet jóváhagyja. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009.évi költségvetésének megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

22/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 a Lengyeltóti Városi Alapszolgáltatási Központ 2009.évi 
                                 költségvetését 130.175 e Ft összegben jóváhagyja. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester    
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5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Szita László könyvvizsgáló.  
 
Szita László  könyvvizsgáló 
 
Részleteiben ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták az abban 
foglaltakkal egyetértenek. 
A hitel a szennyviztársulattal kapcsolatos ügyletből adódik, amelyet nem kötelező az 
önkormányzatnak az idei évben visszafizetni. 
A költségvetést a korábbi évek gyakorlatának megfelelően dolgozták ki, ügyelve az 
intézmények zavartalan működésére. A megcélzott pályázatokra szükség van. A pályázatok 
kiirásával még nem volt érezhető a válság. Amennyiben rendelkezne az önkormányzat 100 
milliós tartalékkal, akkor az iskolánál meg lehetne oldani a geotermikus energiával való 
ellátást, mivel igy 50 %-ot takaritanának meg. Az önkormányzat 221 dolgozóért tartozik 
felelősséggel.  
 
Lenner Vilmos   képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint nagyon meg kell gondolni a hitelfelvételt. Amennyiben hiány keletkezik a 
költségvetésbe, inkább át kell tekintetni az értékesithető vagyontárgyakat.  
 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

3/2009.(II.27.) rendelete 
az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2009.évi Munka- és Rendezvényterve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
A mozgókönyvtári feladatok ellátására és a kistérség munkájának segitésére 3 éves 
időtartamra pályázaton nyertek egy érettségizett (munkanélküli) munkaerő foglalkoztatását.   
 
Lenner Vilmos képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint fel kellene mérni, olyan továbbképző tanfolyamok szervezését, ami 
mindenkinek az érdekét szolgálná. (pld. Kresz ismeretek) 
 
Papszt Lajos   polgármester 
 
A Művelődési Ház Igazgatójának tárgyalni kell a képző szervezetekkel, hogy hajlandóak-e 
utánképzést folytatni. Természetesen ezért fizetni kell.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Nem gondolta, hogy pénzt kérjenek azoktól, akik ezeken a képzéseken részt vesznek. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy önként vállalt feladatokat varrjanak az 
intézmények nyakába, amikor még a kötelező feladatokra sincs pénz. 
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Jó ötletnek tartja Lenner Úr kezdeményezését, és a képviselői tiszteletdijából 20 e Ft-ot 
felajánl arra, hogy elindulhassanak a képzések. 
 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

23/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                               Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2009.évi 
                               munka- és rendezvénytervét elfogadja. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
7.) Beszámoló a folyamatban lévő beruházásokról. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Papszt Lajos   polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a bölcsőde átadását a Tóti Napok keretén belül július 3-án 
délelőtt tervezik átadni, melyre felkérte Dr. Gyenesei István miniszter urat. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

24/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                              a folyamatban lévő beruházásokról szóló beszámolót 
                              tudomásul veszi. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
 
8.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

4/2009.(II.27.) rendelete 
2008.évi költségvetését megállapitó 3/2008.(II.28) rendelet 

módositásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9.) Szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2008.(IV.25.) 
rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A rendszeres pénzellátásban részesülők ellátásának megállapításához szívesen folytatna 
megbeszélést a Szociális Bizottsággal, vagy polgármester Úrral. Jelenleg ezeket az embereket 
nem ismeri, az ellátás megállapitásánál jó lenne a helyismeret, igy csak „vakon” tudja aláirni 
a határozatokat.  
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Papszt Lajos  polgármester 
 
Javasolja, hogy a Szociális Bizottsággal konzultáljon a Jegyző Asszony. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Bizottsági Elnök 
 
A bizottság nem zárkózik el, ha kell 2 hetente konzultálnak. 
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Az együttműködési eljárás szabályaival kapcsolatosan megállapitásra került, hogy az 
Alapszolgáltatási Központnak melyek a feladatai. Véleménye szerint ez az eddig 
szabályozásban is szerepelt, de eddig még nem kaptak róla részletes tájékoztatást.  
 
Dávid Jánosné  főmunkatárs 
 
A képviselő asszony által felvetettek, 2008. szeptemberéig érintette az összes rendszeres 
segélyezettet, ami 100-110 embert takar. Január 1-től már csak azokat érinti, akik rendszeres 
szociális segélyen vannak, mert akik rendelkezésre állási támogatást kapnak, azok a 
munkaügyi hivatallal vannak együttműködésben. Véleménye szerint az Alapszolgáltatási 
Központnál Lengyeltóti viszonylatában 20 embernél többet nem jelent. Kistérségi szinten sem 
lesz 50-60 embernél több.  
 
Lenner Vilmos képviselő-testületi tag 
 
Mikor fog megváltozni az a metódus, hogy a rendszeres szociális ellátásokat nem pénzben 
fogják folyósitani.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Soha nem kaptak tájékoztatást arról, ami a rendelet 7.§. d.) pontjában meghatározásra került, 
hogy az Alapszolgáltatási Központ folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személlyel és három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kiséri 
a beilleszkedést segitő programban foglaltak betartását. A korábbi években ez hogyan 
működött? 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A rendszeres szociális ellátásnál a törvényben foglalt összeg 20 %-át lehet természetben 
biztositani.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Az elmúlt években sem az Alapszolgálati Központ jelzéséből derült ki, hogy a rendszeres 
segélyezettek közül van olyan, aki külföldön tartózkodik. A nyáron adott jelentésből kitünt, 
hogy a Központ feladatának mindenegyes pontja kifogásolható, és nem felelt meg a törvényi 
előirásoknak.  Egy része az ellátottaknak a Munkaügyi Hivatalhoz került, de hogy az ide 
tartozó emberekkel való együttműködés hogyan fog megvalósulni a közeljövőben az a 
testületen múlik és azon, hogy számon kéri az Alapszolgáltatási Központot.  
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Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
A rendelet 7.§.-a taglalja, hogy az Alapszolgáltatási Központnak milyen feladatai vannak a 
munkanélküli személyek vonatkozásában. Kérdése, hogy eddig ez hogyan, 
milyenhatékonysággal működött? Tud-e a képviselő-testület valamiben segiteni? 
 
Lenner Vilmos képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy mennyire hatékony a gondozás a városban? 
 
Zsombok Lajos   képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy milyen dokumentációk, feljegyzések készülnek? Mi változott a tavalyi 
ellenőrzés óta? Történt-e jelzés a hivatal felé?  
 
Nyers Györgyi Alapszolgáltatási Központ vezetője 

Az Alapszolgáltatási Központ 2 kolléganő végzi a rendszeres szociális segélyezettekkel való 
munkát, Szabó Lilla, aki szociálpedagógus végzettségü, és Kovácsné Fábos Anette, aki 
pedagógus, és jelenleg családterapeuta képzésre jár.  Az elmúlt évben 570 fő rendszeres 
szociális segélyezettet tartottak nyilván, az együttműködés keretében. Ez a szám 
valamennyire minősiti azt, hogy mennyire lehetett hatékony a munka. Nem arról van szó, 
hogy a munkatársai nem akartak dolgozni, de képtelenség 2 fővel ennyi embert ellátni. A 
dokumentáció, miután felszinre kerültek a hiányosságok elkészültek. Rengeteg irathalmaz van 
a Központnál, amit jelenleg nem tudnak hol tárolni.  

A folyamat úgy működik, hogy minden rendszeres szociális segélyezettről megkapják a 
határozatot és 15 napon belül jelentkezési kötelezettsége van. Amennyiben nem jelenik meg, 
akkor felhivják a figyelmét levélben. Effektív programot a kollégák nem voltak képesek 
késziteni, mivel túlterheltek.  

A hivatal felé csak akkor élnek jelzéssel, ha nem teljesiti az együttműködési kötelezettséget. 

 Legnagyobb problémát jelent a régi fénymásoló, amelyet havonta javítani kell.  

Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 

A két dolgozó valóban nem ér oda minden emberhez, de ne csak a hivatalos helyiségben és 
levélben tájékozódjon. Véleménye szerint a családlátogatás, helyszini 
környezettanulmányozás még jobban segitené az együttműködést. Több éve működik a 
központ, de az iskola felé még soha nem érkezett jelzés.  

Nyers Györgyi intézményvezető 

Amióta új dolgozó került a családsegitő szolgálathoz, rendbe mennek a dolgok.  
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Papszt Lajos  polgármester 

Meg kell fogalmazni, hogy az iskola felé is történjen jelzés a gyermekekkel kapcsolatban. 
Tény, hogy az egész országban a felzárkóztatási programból beszélnek, de senki nem tud 
konkrétumokat letenni az asztalra. Az központhoz tartozó rendszeres szociális segélyezettek 
száma csökkenni fog, ezért elvárható, hogy a munka hatékonyabb legyen az egyűttmükődés 
vonatkozásában.  
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
A közfoglalkoztatási tervet a közeljövőben kell elkésziteni, amely arról szól, hogy azokat az 
ellátottakat, akik munkanélküliek, hogyan lehet munkára kötelezni. Nem kerül plusz pénzébe 
az önkormányzatnak, ha megfelelő végzettségű munkanélküli segitené a Központ munkáját.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Központ kinőtte az épületet, és a zeneiskola épületébe kell átköltözniük, ahol az irattár 
kérdése is megoldódik.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 
 
Bizottsági, vagy testületi szinten belenézhetnek-e a dokumentációkba, melyeket a Központ 
készit? Kidolgoztak-e már valamit a jövőre vonatkozóan? 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint új fénymásolót kell venni az intézménybe. Megitélése szerint a személyes 
kapcsolattartást nem helyettesitheti a levelezés. Tud olyan emberekről akik külterületen élnek, 
hogy se vizük, se villanyuk.  
 
Nyers Györgyi intézményvezető 
 
Az emlitett családnak 1 hónapja hetente két alkalommal szállitják a vizet, és most van 
folyamatban a szociális étkeztetésük. Szociális otthoni elhelyezésük az őszre  várható.  
 
Lenner Vilmos képviselő-testületi tag 
 
Nem érti a közönyösséget, miért csak 1 hónapja figyeltek fel erre a családra? A nagy télben, 
ha megfagyott volna valaki, azt sem vették volna észre.  
 
Nyers Györgyi intézményvezető 
 
Nem ugyanaz a kettő dolog, amiről a képviselő úr beszél. Az előbbiekben  a rendszeres 
szociális segélyben részesülő aktiv koruakról beszéltek most pedig az időskoruak ellátását 
emliti, ami teljesen más kategória, mivel az ellátottak száma 1000 fő körüli.   
 
A munka menete ugyanez marad, azonban annyival lesz egyszerűbb a dolguk, hogy kevesebb 
a kliens anyag, igy a tényleges munkára is lesz lehetőségük. Programok közül az álláskeresési 
tanácsadás, stb. gondolkodnak. 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

5/2009.(II.27.) rendelete 
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól 

 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Székely-Benke László képviselő-testületi tag eltávozik az ülésről. 
 
 
10.) Orvosok által fizetendő orvosi rendelő fenntartási költségeinek megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Papszt Lajos polgármester 
 
A javaslat Dr. László Klárával egyeztetve lett. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

25/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                                orvosi rendelőnél felmerült költségekből az egy orvosi 
                                körzetre jutó költségek megtéritését 2009. március 1. napjától 
                                ÁFÁ-val együtt havi bontásban az alábbiak szerint állapitja meg: 
 
 
                                Fogorvosi körzet                                       53.402,-Ft/hó 
                                I.körzet      46.444,-Ft/hó 
                                II.körzet      44.195,-Ft/hó 
                                Gyermekkörzet     44.195,-Ft/hó 
 
                                Határidő: 2009. március 1. 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
11.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 3. 2.3-08/1 „Építő közösségek” c. pályázati kiírása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

26/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                pályázatot nyújt be a TÁMOP-3-2-3/08/1 „Épitő 
                                közösségek” – közművelődési intézmények az egész  
                                életen át tartó tanulásért c. pályázati felhivásra. 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                a pályázatot önállóan nyújtja be. A projekt megvalósitási 
                                helye Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár. 
                                A pályázat önerőt nem igényel. 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                 vállalja, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott 
                                 kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését 
                                 követően legalább 5 évig fenntartja. Vállalja a projekt 
                                 során akkreditált intézményben létrehozott felnőttképzési 
                                 szolgáltatások fenntartását, a help-desk tanácsadói szolgál- 
                                 tatást, és évente legalább egy saját vagy kihelyezett minimum 
                                 90 órás felnőttképzési program megszervezését, lebonyolitását 
                                 a projekt befejezését követő 5 éves időszakban. 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fel- 
                                 hatalmazza a polgármestert a pályázat dokumentációinak 
                                 aláirására és a pályázat benyújtására. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
12.) Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, valamint új fák telepítése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Tudomására jutott, hogy a Kert utcában már kivágták a fát, holott egészséges volt. 
 
Borbély Róbert  műszaki ügyintéző 
 
A fa nem volt egészséges, mivel egy tavalyi vihar felét már letörte. Az ott lakó tulajdonos, 
hogy megszüntesse a további törést, vágott belőle, de mindenképpen ki kellett volna vágni.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

27/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
            1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi u. 4.  
                 és 6. sz. alatti udvaron lévő 1 db diófa és 4 db lucfenyő, a Kert u. 2. szám előtt  
                 lévő 1 db viharkárt szenvedett vadgesztenye, illetve a központi buszmegállóban  
                lévő, szintén viharkárt szenvedett 1 db lucfenyő kivágásával egyet ért. A fák közül a Zrínyi u.                  
                4. szám alatti diófa és a Zrínyi u. 6. szám alatti 4 db lucfenyő kivágását Varga Krisztián   
                Kaposvár, Keletivánfa u. 31. szám alatti vállalkozótól megrendeli, a kivágás  
                költségére 40.000 Ft összeget a Városgazdálkodás dologi kiadások terhére biztosít.  
                A többi fa kivágását az Önkormányzat saját szakembereivel elvégezteti.  
                A Képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármester Urat a fák kivágására kötendő  
                megállapodás aláírására.  
                 A Képviselő-testület egyet ért, hogy a korábban kivágásra került, és a jelenleg kivágásra         
                kerülő fák helyére az alábbi táblázat szerinti facsemeték kerüljenek eltelepítésre:  
 
S.sz. Telepítés tervezett helye Fafaj   darabszám Vételár  

1.  Csokonai u. 5.sz. előtt Nagylevelű hárs 5 db. 1500.-+áfa /db 
2.  Zrínyi u. 2-10. számok előtt Bokrétafa (vadgesztenye) 6 db. 1500.-+áfa /db 
3.  Rákóczi u. 10. Bölcsőde előtt Kanzán díszcseresznye 8 db.  1834.-+áfa /db 
4. Zrínyi u. 2. Csalogány utca felől Páfrányfenyő 6 db.   1500.-+áfa /db 
5.  Kert u. 2. szám előtt Bokrétafa (vadgesztenye) 1 db.  1500.-+áfa /db 
6.  Csokonai u. 4-8. számok előtt Bokrétafa (vadgesztenye) 4 db.  1500.-+áfa /db 
7.  Rákóczi u. 10. (bölcsőde udvara) Páfrányfenyő  6 db.  1500.-+áfa /db 
8.  Akác karó (2 m-es) 108 db.  200.-+áfa/db 
 Összesen:    36 db 78.272.-Ft 

+áfa 
 
              A Képviselő-testület az újratelepítésre 78.272.-Ft+áfa, összesen: 93.926.-Ft összeget a            
              Városgazdálkodás dologi kiadások terhére biztosít.    
 
               Határidő: azonnal 
               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
13.) Jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009.évi kiemelt célok. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért a kiemelt célokkal, de ezek csak mind elvek, a konkrét feladatokat nem határoznak 
meg.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Sajnálatos, hogy a Jegyzői Kollégium székhelye nem Lengyeltótiban, hanem Fonyódon van. 
Kérte a Jegyző Asszonyt, hogy a kistérség jegyzőivel napi kapcsolatban álljon.  Nagyon sok 
változás van a hivatal szakmai munkájában, minden második héten vezetői értekezletet tart az 
irodavezetőkkel.  
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Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Ezek általános feladatok, de célzottan, személyre szabottan mindenkinek több pontban 
megfogalmazott követelményrendszert fog kiadni. A polgármester úr is több pontban meg 
fogja határozni az ő feladatait.  
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

28/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Jegyző teljesitménykövetelményeinek alapját képező 
                                2009.évi kiemelt célok: 
                                - képviselő-testületi ülések szakmai előkészitése és az ehhez 
                                kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése, 
                                - a kistérségi települések szakmai együttműködésének  
                                szorosabbra fűzése, 
                                - a Polgármesteri Hivatal kistérségi szerepének erősitése, 
                                hangsúlyosabbá tétele, 

                          - a Polgármesteri Hivatal szakmai munkájának fejlesztése. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős:  Papszt Lajos polgármester  
 
 
14.) Kalányos Edit lengyeltóti lakos lakásügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos   polgármester 
 
A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a lakáskiutalást. 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A bizottság  álláspontja szerint nem lakhatatlan a lakás, amelyben élnek és felelősek azért, 
mert ilyen állapotba került az épület. 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi  tag 
 
Úgy érzi eléggé magára maradt a család lakásügyével kapcsolatosan. Megérti azokat a 
szempontokat, amelyek felmerültek. Mindezektől függetlenül azt gondolja, hogy 
mindeképpen megoldást kell találni. Ugyanebben az épületben lakik még egy család, akikre 
előbb-utóbb rá fog dőlni a fal. Első gondolata az volt, hogy utaljanak ki részükre lakást, a 
mostanit pedig dózerolják el, nehogy valaki beköltözzön. Jegyző Asszony is megtekintette a 
lakást, de nincsenek azonos állásponton. (Közreadja azokat a fotókat, amelyeket a lakásról 
készitett.)  
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A lakás az önkormányzaté, ha nem is juttatják őket másik lakáshoz, legalább rendbe kellene 
tenni. Az épület nem 1-5 év alatt került ilyen állapotban. Az őszinteséghez hozzátartozik, 
hogy soha nem figyeltek fel erre a házra.  
 
Papszt Lajos polgármester  
 
Az önkormányzati lakásban lakóknak van lakbérszerződésük és fizetik a lakbért. Az emlitett 
lakásban élők nem fizetnek semmit. A képviselő-testületnek azon kellene gondolkodni, hogy 
a hivatal milyen drasztikus lépéseket tegyen a kilakoltatásukért. A lakást közel 500.000,-Ft-
ból rendbe lehetne tenni, de mi akadályozta meg az ott lakót, hogy az elmozdult cserepet 
helyre igazitsa és akkor már nem ázott volna le a fal.  
 
Zsombok Lajos  polgármester 
 
A fényképen is látszik, hogy a cserepek meg vannak, csak le csúsztak, azokat helyre lehetett 
volna rakni. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Mozi épületének felújitásakor az  ott lévő 
anyagokat fel lehetne használni a lakás rendbetételére.  
  
Dankó József   képviselő-testületi tag 
 
Az egész ügy előidézője ő volt, amikor 2006. áprilisától irányitotta a testületet. Papír és 
előterjesztés nélkül segitséget nyújtott az ott lakónak. A kérelmező megigérte, hogy lelkes és 
jó gazdája lesz a háznak, fizetni fogja a lakbért. A három év alatt nem jelentkezett. Megitélése 
szerint tegyék egymás mellé a gesztusokat.   Egyetért azzal, hogy az önkormányzatnak jobban 
oda kellene figyelnie a vagyonára, de a lakóknak is vannak kötelezettségei.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. 
 
A képviselő-testület 9 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

29/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                              Kalányos Edit lengyeltóti lakos lakás kiutalási kérelmét 
                              nem támogatja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
15.) Bodor Mária lengyeltóti lakos lakásügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangulag – az alábbi határozatot hozza: 
 

30/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                    Bodor Mária Lengyeltóti, Kossuth u.12.sz. alatti lakos 
                                    lakáskiutalási kérelmét elutasitja. 
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
16.) Szabó Gábor bérleti jogviszony hosszabbitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangulag – az alábbi határozatot hozza: 
 

31/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                Szabó Gábor Lengyeltóti, Rákóczi u.61/b.sz. alatti lakos 
                                kérelmét támogatja, és a Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. 
                                alatti üzlethelyiség bérleti jogát további 5 éves időtartamra  
                                meghosszabbítja.  
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Bejelentések: 
 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Mindenkit szeretettel vár a holnapi konferenciára.  
 
Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy március 15-én 10.30 órakor lesz az ünnepi megemlékezés az 
emlékkertben. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Kéri a testületi tagokat, hogy a márciusi ülésre gondolkodjanak a kitüntetettekről. 
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Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Kéri, kapják meg a korábbi kitüntetések listáját. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Mindenkinek el fogják juttatni a listát.  
 
 
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja.  
 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                   Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                        polgármester  
 
 
 


