
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 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, 
- Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezető, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezető, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezető, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Dávid Jánosné főelőadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Jelen van továbbá: Móring József Attila országgyűlési képviselő, Nyers Györgyi és Peitlerné 
Takács Éva intézményvezetők 
 
Távol maradt: Kenyér Endre képviselő-testületi tag 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
11 fő képviselő-testületi tag megjelent az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat fejlesztéséhez önerő rendelkezésre állása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
2.) Pogányvölgyi Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008.évi tevékenységéről. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző   
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5.) Az Önkormányzat 2009.évi Közfoglalkoztatási Terve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2009.(II.27.) 
rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
8.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés módosított költségvetés elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) A Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítvány támogatása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
12.) Alapítványok támogatási kérelme. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Megállapodás a Csalogány Tanuszoda üzemeltetési szerződésének megszüntetésére.  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
14.) Munkaügyi Központtal történő együttműködési megállapodások megkötése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
15.) Települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők 
kérelmének elbírálása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
16.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

34/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendekkel 
                                  egyetért. 
 
 
 
1.) Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat fejlesztéséhez önerő rendelkezésre állása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A második fordulós pályázatot hétfőn délután kell leadni a VÁTI Kht-nál, és már csak a 
szerződéskötésre várnak. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta az abban 
foglaltakkal egyetértenek.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

35/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Önkormányzata (gesztor Önkormányzat) 
                                a „Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat” c.  
                                pályázatához kapcsolódó 50.789.474,-Ft saját forrást  
                                biztosítja, a beruházás megvalósítását vállalja. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
2.) Pogányvölgyi Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A holnapi kistérségi ülésen kérni fogja a polgármestereket, hogy olyan forgatókönyvet 
készítsenek el, ami 2010. február 28-ig feladatokat határoz meg.  
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Móring József Attila  országgyűlési képviselő 
 
Véleménye szerint a beruházásnál akkor voltak a legnehezebb döntési helyzetben, amikor 
eldöntötték, hogy belevágnak. Attól kezdve, amikor kimondták, hogy erre a fejlesztésre 
szükségük van, nincs más lehetőség, mint elfogadni a feltételeket. Könnyen elképzelhető, 
hogy a hivatalok és az intézmény igazgatók gigantikus munkával előkészítik ezt az integrált 
intézményt és a végén egy tollvonással az egészet át fogják húzni. Addig, amíg ez nem 
történik meg, az önkormányzatoknak arra kell készülni, hogy ez meg fog valósulni. Több 
helyen úgy szervezeték meg, hogy egy önkormányzat és egy intézmény fogta össze az 
oktatási intézményeket. Véleménye szerint ebben az esetben sérül az önállóság és nem igazán 
biztos, hogy megmaradnak az iskolák, ahogy azt elképzelték.  Bármennyire is nem szeretik az 
integrációt azt el kell ismerni, hogy azokon a településeken ahol 4-5 gyermek van 1-1 
évfolyamon, finanszírozhatatlan az oktatási intézmény. Véleménye szerint mindenképpen 
példaértékű, hogy Lengyeltóti ismét példát mutatott, hisz képesek lettek volna egyedül is 
beadni a pályázatot a környező településekkel. A többi  település pedig várhatott volna 2014-
ig. A kisebb viták ellenére az együttműködés jónak mondható, és ez tovább erősíti a 
települések közötti összhangot. Lényeg, hogy egyenként több, mint 300 milliós beruházás lesz 
Öreglakon, Somogyváron és Lengyeltótiban is. Az, hogy utána szervezetileg ez együtt marad-
e mellékes, mert ezeket az épületeket nem fogják elvenni, és a saját településük gyermekei 
fognak odajárni. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Több helyen elhangzott már, hogy ebben a kistérségben legjobb az együttműködés. A 
szennyvízberuházásból kiindulva, ahol 7 település vett részt megállapítható, hogy nem voltak 
problémák, akkor most 3 település esetében miért lenne.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Kéri, hogy a társulási ülésen beszéljenek arról, hogy a jövő év július 1-én indul el az a 
szervezeti struktúra, amelyben működni fognak az intézmények, de a szakmai programok 
előbb fognak elindulni. A polgármesterek legyenek partnerek abban, hogy az 
intézményvezetők közösen készítsék el ezeket a programokat. Abban is történjen írásos 
megállapodás, hogy 2010. február végére készüljenek el azok a dokumentumok, amely nélkül 
nem működhet az intézmény, ezt a fenntartóknak kell elfogadni. Mindenki előtt ismeretes, 
hogy a kompetenciák alapján mérik az iskolák teljesítményét, ami tükrözi, hogy nagyon nagy 
különbségek vannak a kistérség iskolái között. A fenntartónak a Lengyeltóti iskolán kívül 
Intézkedési Tervet kell készíteni.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Amikor aláírásra kerül a finanszírozási szerződés, attól a naptól kezdve egy nagyon szigorú 
pályára lépnek. Nem csak az építkezés folyik, hanem az intézményi munka is. Az épületek 
átadását úgy kell programozni, hogy 2010. augusztus végére megtörténjen, hogy el tudjon  
kezdődni a tanítás.   
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

36/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                              a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulással, mint 
                              intézményfenntartóval megkötésre kerülő, a közös igazgatású 
                              közoktatási intézmény működtetéséről és finanszírozásáról 
                              szóló Megállapodást jóváhagyja. 
  
 
3.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

37/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben 
                                hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008.évi tevékenységéről. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző   
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, az abban foglaltakkal egyetértenek. 
 
Székely-Benke László  képviselő-testületi tag 
 
A beszámoló alapos, nagyon jó kidolgozott anyag, amely érthető a testület tagjainak. Kérése, 
hogy Lengyeltótiról és a kistérségről egy olyan kimutatást kapni, ami jelzi a város gazdasági 
potenciáját. Vállalkozókról kimutatás, hányan dolgoznak a vállalkozásban, munkanélküliek 
számáról kér adatokat. 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Az előterjesztés nagyon korrekt, minden részletre kiterjedő. Kiemelendő, hogy a hozott 
határozatok ellen nem történt fellebbezés.  
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Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
A jegyző asszony kiemelte, hogy nem csak az ő érdeme a beszámoló elkészítése. Nagyon jó 
munkát végeztek azok is akik aládolgoztak.  
 
Kóczián Lászlóné   képviselő-testületi tag 
 
A beszámoló azt is mutatja, hogy 8 hónappal ezelőtt is volt minőségi munka és az 
irodavezetők tudják a dolgukat.  
 
Dr.Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Szeretné ha a képviselő-testület a véleményét és az elvárásokat megfogalmazná a hivatal felé. 
Amennyiben Székely-Benke Úr  a bizottsági ülésen elmondja, hogy milyen adatokat szeretne 
kapni, akkor már az ülésre ki tudták volna dolgozni. Természetesen a soron következő ülésre 
készítenek erről táblázatot. 
 
Dr.Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A Szociális Bizottság olyan irányú javaslatot tett, hogy az ügyfélfogadási időt tartassák be. Itt 
főként a szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézőre kiterjedően tették a javaslatot.  Nem 
tudnak érdemi munkát végezni, ha folyamatosan érkeznek az ügyfelek.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint, akik a szociális ügyeiket intézik, mind olyan emberek, akik nem 
dolgoznak, tehát be tudnák tartani, hogy 8-12-ig menjenek be a hivatalba. 
Az OTP is csak hetente egyszer van 16.00 óráig nyitva. Először háborogtak az emberek, de 
egy idő után tudomásul vették.  
 
 
Papszt Lajos polgármester 
 
A hivatal kistérségi feladatokat lát el, így nem lehet azt megtenni, hogy bezárják az ajtókat. A 
bejárati ajtókra  ki fogják írni az ügyfélfogadást, nem tudni előre, hogy lesz-e eredménye. 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint ameddig ez kezelhető, nem kell rajta változtatni. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Tudomása szerint az okmányirodának is ügyfélfogadási rendje és azt is betartják. Nem lesz 
egyszerű feladat ennek betartatása, de előbb utóbb meg fogják szokni az ügyfelek. Az érdemi 
munkavégzés miatt ezt meg kell fontolni, és be kell vezetni. Nem kimondottan a szociális 
ügyekkel foglalkozó ügyintézőre vonatkozóan tette a javaslatot, de vele van napi kapcsolatban 
és van rálátása az ügyre.  
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Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Amennyiben a képviselő-testületnek az az elvárása, hogy szigorúbban tartassák be az 
ügyfélfogadási rendet, akkor ennek érvényt fognak szerezni.  
 
Móring József Attila  országgyűlési képviselő Somogyvár Község Polgármestere 
 
Somogyváron közel 2 hónapig tartott, amíg az ügyfelek megszokták, hogy csütörtökön nincs 
ügyfélfogadás. Ma már jól működik a rendszer. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Véleménye szerint bízzák meg a jegyző asszonyt azzal, hogy jelöljön ki egy napot, amikor 
nincs ügyfélfogadás.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

38/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót 
                                 elfogadja.  
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

39/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                                 Felhatalmazza a képviselő-testület Dr. Szatmári 
                                 Ibolya jegyzőt, hogy heti 1 napot jelöljön ki az ügyfél- 
                                 fogadás szünetelésével kapcsolatban.  
 
                                 Határidő: értelem szerint  
                                 Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
5.) Az Önkormányzat 2009.évi Közfoglalkoztatási Terve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

40/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                    az Önkormányzat 2009.évi Közfoglalkoztatási Tervét 
                                    elfogadja. 
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
6.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2009.(II.27.) 
rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

6/2009.(III.27.) rendelete 
a szociális igazgatás és szociális ellátások 

helyi szabályozásáról szóló  
5/2009.(II.27.) rendelet 

módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
7.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

41/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
  
                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                   a 21/2009.(II.26.) határozatával jóváhagyott 
                                   2009.évi Éves Közbeszerzési Terv módosítását jóváhagyja. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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8.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés módosított költségvetés elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.9 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

42/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                   hogy a DDOP-5.1.5./B-2008-0008 azonosító számú  
                  „Lengyeltóti városközpont belterületi vízrendezése és a befogadó Szent  
                  János árok rendezése” című pályázatára megítélt 44.593.200,-Ft  
                  csökkentett összegű támogatást elfogadja. A projekt megvalósításához a  
                  4.955.000,-Ft 10 %-os saját forrást és az állami tulajdonú  
                  szakaszok felújítási költségét a 2009.évi költségvetésében biztosítja. 
 
                  Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget  
                  vállal arra, hogy a projektet megvalósítja és a megvalósítást követően  
                  azt 5 évig üzemelteti.  
                  Az üzemeltetés költségeit az éves költségvetésében betervezi.  
                  Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az engedélyes  
                  terveket megvizsgálta és megállapította, hogy a beruházás illeszkedik  
                  Lengyeltóti Város 1/2004.(I.29.) számú rendeletével jóváhagyott  
                  általános és részletes rendezési tervéhez. 
 
                 Határidő: 2009. március 31. 
                 Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
9.) A Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítvány támogatása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint nem volt eléggé hirdetve ez a lehetőség. Kéri, hogy a Tóti napok előtt, 
mivel akkor kerül átadásra az összeg tekintsék még egyszer át a listát, hisz a 7.500,-Ft, melyet 
gyermekenként adnak nem borítja fel a költségvetést. Adjanak lehetőséget arra, hogy a 
beadási határidő kitolódjon.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Egyetért Zsombok Úrral. Hozzanak olyan határozatot, hogy a Lengyeltóti Önkormányzat a 
jogosultságnak megfelelően támogat minden Lengyeltóti diákot 7.500,-Ft-al. Az igényeket 
június  10-ig kell benyújtani.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

43/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) A Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért  
Közalapítvány részére 23 fő pályázó részére  
172.500,-Ft támogatást állapit meg a testület, a 
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére 
 az előterjesztés szerint.  

 
2.) Gelencsér Erik, Kanizsai Dóra, Kiss Eszter, 

Kosár Melinda, Kovács Andrea pályázók támo- 
gatását elutasítja, mivel BURSA ösztöndíjban 
részesülnek.  
 

                               3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                    a Lengyeltóti állandó lakóhellyel rendelkező, nappali 
                                    tagozatos, első diploma megszerzésére irányuló 
                                    tanulmányokat folytató diákok részére 7.500,-Ft-os 
                                    támogatást nyújt a jogosultsági feltételek fennállása 
                                    esetén. A pályázatok beadási határideje: 2009. június 10. 
   
                                    Határidő: értelem szerint 
                                    Felelős: Papszt Lajos polgármester   
 
 
10.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

44/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                               Gyugy, Hács és Kisberény Községi Önkormányzatok 
                               Képviselő-testületeinek felhatalmazása alapján pályázatot 
                               nyújt be a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
                               támogatása” elnevezésű központi munkaerő-piaci program 
                               keretében közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges 
                               személy foglalkoztatásának támogatására. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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11.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
  
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

7/2009.(III.27.) rendelete 
az Önkormányzat 2009.évi költségvetését 
megállapító 3/2009.(II.27.) rendeletének 

módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
12.) Alapítványok támogatási kérelme. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

45/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a: 
                                   - Siketek és Nagyothallók Sm. Szervezete, 
                                   - Magyar Közigazgatási Kar Sm. Tagozata, 
                                   - Polgár Város Önkormányzata, 
                                   - Szent Erzsébet Gyermek Alapítvány, 
                                   - Szemem Fénye Alapítvány Pécs, 
                                   - Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
                                   támogatás iránti kérelmét elutasítja. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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13.) Megállapodás a Csalogány Tanuszoda üzemeltetési szerződésének megszüntetésére.  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Dr. Szatmári  Ibolya   jegyző 
 
A holnapi nap folyamán fog ülésezni a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft. és a Felügyelő 
Bizottság, ahol a végleges szolgáltatási szerződés kerül megbeszélésre.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Megkérdezi, hogy neki, mint képviselőnek milyen felelőssége van az uszodával 
kapcsolatban?  
A kft. ügyvezetője a munkaidején kívül úszásoktatást tart. Van-e annak akadálya, hogy egy 
képesítéssel rendelkező pedagógus babaúszást tartson. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonosa az Uszoda Kft-nek, ami az üzemeltetésre jött 
létre.  
Nincs akadálya annak, hogy más is végezzen szolgáltató tevékenységet  az uszodában. 
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Ha jól érti, akkor másnak sem kell fizetnie az eszközökért, az uszoda használatért, csak a 
belépődíjat. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A testület döntötte el, hogy jegyet, vagy bérletet kell venni. Az úszásoktatónak arra kell 
figyelnie, hogy mindig legyen egy szabad pálya. A vállalkozónak a jegyen felül csak 2000,-Ft 
lehet az óradíja, független attól, hogy hány gyermekkel foglalkozik.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Törvény tiltja, hogy alkalmazottként nem végezhet vállalkozói tevékenységet a saját 
intézményében.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Április 1-től Ányos Szilvia ügyvezetői feladatokat lát el, de ez nem azt jelenti, hogy nem fog 
úszást oktatni, mivel az ügyvezetői feladatok nem töltik ki a munkaidejét. Az úszásórákat nem 
ő tartja, ő csak segít a pedagógusoknak. Kettő iskola pedagógusa nem hajlandó az uszoda 
területére bemenni. Az önkormányzat az épületet és a feltételeket biztosítja, az úszásoktatás 
nincs a feladatai között.   
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Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Az országban akárhány uszodát adtak át a működésre még mindig nem tudták kitalálni a 
legjobb módszert. Az egész ügyet nagyon zavarosnak tartja, mivel Ányos Szilviát 
úszásoktatónak vették fel, akiről időközben kiderült, hogy nincs pedagógusi végzettsége, hisz 
triatlon edző. Most kiderül, hogy nem is kötelező neki oktatni, mivel ügyvezető. Próbálják 
rendbe tenni a dolgot, ezért tűnnek értetlennek. Végig kell gondolni, hisz Lengyeltótiban van 
olyan pedagógus, aki tanári és úszóedzői diplomával. Nem az a gond, hogy az iskolánál nincs 
megfelelő személyzet, de induláskor teljesen más tájékoztatást kaptak.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az indulásnál megkérték a Minisztériumi állásfoglalást, és akkor leültek tárgyalni az 
intézménnyel. Az önkormányzatnak csak a feltételeket kell biztosítani, a többi feladat az 
iskoláké.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Mindenki előtt ismert, hogy 16.00 órától -19.15-ig úszásoktatás folyik. A testület szeretné, ha 
az úszásoktatásnak egy külön díjat állapítanának meg, és legyen pálya bérleti díj. A vállalkozó 
problémája legyen, hogy mennyi gyerekkel tölti meg az uszodát. A nevében is benne van, 
hogy Tanuszoda, ezzel az általános iskolások úszásoktatása legyen megoldva, most viszont 
nem tudja már hol tartanak. A szülők most is fizetnek, csak ez a pénz egy az egyben Ányos 
Szilvia zsebébe megy. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Mindig olyanról vitatkoznak, ami igazából már nem is tartozik a témához. A képviselők által 
felvetettekről már szavaztak. Véleménye szerint a plusz pénzt nem az Ányos Szilvia fogja 
megfizetni, hanem a szülők és ezzel megszűnik a délutáni úszásoktatás. A zenekari és a 
néptáncos szülők sem fizetnek azért, hogy a Művelődési háznál és az iskolánál próbálnak a 
gyermekek.  
 
Székely-Benke László képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint délután 4-5 között legyen úszásoktatás, nem 300,-Ft-ért, hanem 600-800,-
Ft-ért, melyből valamennyi jut az oktatónak is, de kerüljön be a Kft. bevételébe hivatalosan. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Ha a testület kívánja, akkor minden intézményüknél tegyék rendbe a bérletet, de akkor 
kezdjék az egészségüggyel.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Az egészségügyi ellátás kötelező feladata az önkormányzatnak, az orvosok fizetnek azért, 
hogy az önkormányzat épületében rendelnek. Ugyanezt kell bevezetni az uszodánál, mert az 
is termel költséget. 
 
Székely-Benke László képviselő elhagyja az üléstermet.  
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Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint az uszoda délután pang az ürességtől. Ez nem bevétel, ami ott keletkezik. 
Miért gondolják azt, hogy az Ányos Szilvia feketén keres 40.000,-Ft-ot? Javasolja, hogy 
emeljék fel Ányos Szilvia fizetését és akkor kérjenek tőle valamilyen díjat azért, mert 
úszásoktatást folytat délutánonként. Természetesen ez sem korrekt megoldás, mert akkor mi a 
helyzet a többi civil szervezet vezetővel.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Megalakult a városban a Triatlon szakosztály, az ott lévő gyermekeknek ingyenes lesz az 
uszoda használata.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Megítélése szerint a városba működő civil szervezetek közül senki sem kapott akkora 
segítséget, mint ahogy az úszásoktatás útjára lett bocsátva.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Mindenképpen le kell ülni az üggyel kapcsolatban, mert nem jól működik és ezt rendbe kell 
tenni, hogy senkiben ne maradjon tüske. Lehet, hogy ha az oktató adna számlát, nem 
gondolná senki azt, hogy a zsebébe vándorol a pénz.  
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Legyenek türelemmel a működéssel kapcsolatban. A legbejáratottabb dolgok mennek tönkre 
az országban, akkor mit várnak ettől a még ki nem forrott helyzettől?  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Át kell tekinteni a helyzetet, és nem biztos, hogy a szülőket még kell plusz pénzekkel terhelni. 
Nem biztos, hogy ha árat emelnek, akkor kihasznált lesz az uszoda, és lehet, hogy 3 óra után 
be kell zárni.  
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

46/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                              A képviselő-testület a Lengyeltóti Városi Polgármesteri  
                              Hivatal és a TANUSZ Kft. között létrejött  
                              Csalogány Tanuszoda Üzemeltetési Szerződését 
                              2009. március 31-ével felmondja, és tudomásul veszi, hogy 
                              2009. április 1-től az Uszoda üzemeltetésére a Tanusz Kft. a  
                              Pogányvölgyi Tanuszoda Kft-vel szerződést köt. 
 
                              Határidő: 2009. április 1. 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester   
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14.) Munkaügyi Központtal történő együttműködési megállapodások megkötése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A jövőben át kell tekinteni az üzemorvosi ellátással kapcsolatos megállapodásokat.  
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

47/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                               felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a Dél-dunántúli 
                               Regionális Munkaügyi Központtal – a közcélú 
                               foglalkoztatást megelőző foglalkozás-egészségügyi 
                               vizsgálat, valamint az aktív korúak ellátása tárgyában- 
                               történő együttműködési megállapodások megkötésére. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
15.) Egyebek 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Művelődési Ház igazgatója kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a május 1-i 
programokhoz nyújtson támogatást. 
 
Véleménye szerint a civil szervezetek, vállalatok saját költségükön rendezzenek programokat, 
főzést a saját alkalmazottainak.  
 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy kettő pályázat van, amely a közeljövőben kerül előkészítésre. 
Az egyik a kollégium felújítása, erdei iskola létrehozása címén, a másik a sportöltöző 
felújítása. A beadási határidő április 24-e, így előtte kerül sor a testületi ülésre. 
 
A városban kivágásra kerültek a testületi ülésen előterjesztett fák. Javasolja, hogy a faanyagot 
adják át a sportegyesületnek azzal, hogy a fedett lelátórészt hozzák rendbe.  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

48/2009.(III.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fakitermelésből 
                                   származó felhasználható faanyag a sportegyesület részére 
                                   kerüljön átadásra. 
 
                                   Határidő: értelem szerint 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Kéri, hogy a bútorbolt udvarában lévő tujafát tekintsék meg, mert rálóg az épületre és 
folyamatosan leáztatja. Felveti továbbá, hogy az OTP és a bolt melletti kerítés kerüljön 
lefestésre, mivel rontja a városképet.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
A Kaposvári utcában az elágazó környékén a bástya mellett leszakadt a járda. Kéri, kerüljön 
helyreállítása, amíg baleset nem történik.  
 
 
 
 
Papszt Lajos polgármester  
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja.  
 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                   Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                        polgármester  
 


