
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 22-én 
megtartott üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

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

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezető, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezető, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezető, 
- Nagyné Horváth Gabriella belső ellenőr, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva és Nyers Györgyi intézményvezetők 
 
 
Távol maradt: Zsombok Lajos képviselő-testületi tag 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
10 fő megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Tájékoztató a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2008.évi költségvetésének teljesitése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008.évi egyszerüsitett beszámolója. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008.évi költségvetésének teljesitéséről beszámoló, és 
zárszámadási rendelet alkotása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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5.) Beszámoló a 2008.évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti Város Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Az Önkormányzat által alapitott, fenntartott költségvetési szervek felülvizsgálata. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási 
cél megvalósulásáról. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészitésére DDOP-
4.1.1./B-2008-0005 pályázathoz. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészitése DDOP-
5.1.5/B-2008-0008 pályázathoz. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját kiegészitése DDOP-3.1.2/2 F-
2008-0007 pályázathoz. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) HEFOP.3.1.3./B/09/09. pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Pogányvölgyi Tanuszoda Üzemeltető Szolgáltató Kft. részére kölcsön nyújtása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
14.) Lengyeltóti, Mohácsi hegy 3039/3 és 3039/5 hrsz-ú ingatlanok értékesitési ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
15.) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és intézményeiben dolgozók lakótelek és 
lakóingatlan vásárlásának támogatásáról szóló 29/2005.(XI.25.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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16.) Keresztes László közalkalmazotti lakásvásárlási támogatás iránti kérelmének 
megtárgyalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
17.) Pályázat benyújtása sportlétesítmény felújitásának támogatásáról. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
18.) Lengyeltóti 1007 hrsz-ú út burkolat felújítás befejezési határidő módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
19.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
20.) Bejelentések 
 
21.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbirálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

52/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                 pontokkal egyetért. 
 
 
 
1.) Tájékoztató a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

53/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                          A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben  
                          hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2008.évi költségvetésének teljesitése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a kis településeken többen veszik igénybe a 
házi szociális gondozást, mint Lengyeltótiban. Évekkel ezelőtt a bölcsődében is kevés volt a 
létszám, akkor a dolgozók aggitálták a kisgyermekes szülőket, ma már 35 fő van az 
intézményben. Nem lenne- e célszerű, hogy a szociális gondozottak körének kibővitésére 
jobban odafigyelne az intézmény?  
 
Nyers Györgyi   intézményvezető 
 
A mai nappal 10 fő veszi igénybe a házi segitségnyújtást.  
 
Posza Jánosné  mb. közgazdasági irodavezető 
 
A gondozási napok számát úgy számolják ki, hogy mutatószámokat el kell osztani 185-el. 
Lehet, hogy 8-9 gondozott volt, de nem minden nap gondozott mindegyik. A normativák 
igénylése az elmúlt évben olyan formában történt, hogy az év végi elszámolásnál csak azt 
lehetett leigényelni, amit előre leigényeltek és évközben lehetett pályázni. Július 30-ig lehetett 
pályázatot benyújtani a szociális étkeztetésre és házi segitségnyújtásra, mivel nem engedte 
meg a költségvetési törvény, hogy a tényleges napoknak és a létszámnak megfelelően 
számolják el a normativát. A benyújtott pályázatok nyertek, közel 3,5 millió forinttal.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A testületnek tudnia kell, hogy amennyiben a gondozotti létszám megnő, akkor ahhoz plusz 
létszámot kell  felvenni. A jogszabály maximum 1 gondozóra 6 fő ellátottat ismer el. 
Amennyiben 7-8 ellátott lenne, és hiába látják el a meglévő állománnyal plusz pénzt nem 
fognak érte kapni. A házi segitségnyújtásról mondta el a véleményét nem pedig az 
intézményben tartózkodókról. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Konkrétan nem  erre vonatkozott a képviselő asszony kérdése. A héten megtekintette az 
intézményt és az volt a tapasztalata, hogy 2 ember tartózkodott az intézményben.  
Lehet itt jogszabályokra hivatkozni, de őt nem győzik meg az érvek. Biztos lenne több rászolt 
is, csak utána kellene járni. 
 
Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
Az összehasonlitás miatt megemliti, hogy Buzsákban nem kellett téritési dijat fizetni és 
gyógyszert a dolgozók iratják és csomagolják. Akiknek gyógyszert iratnak annak mindennap 
meg kell jelenni és a létszám a gondozási naplóba bevezetésre kerül. A házi 
segitségnyújtásban a gondozotti létszám 22-23 körül van. Buzsákban a falugondnoki autó 
szállitja ki az ebédet, szállitási költség nincs, és papiron be lehet irni a házi 
segitségnyújtáshoz. Ugyanez vonatkozik a többi településre is. 
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Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint nem lehet mindig a jogszabályok mögé bújni. Nem tudja elfogadni, hogy 
ilyen aránytalanság van Buzsák, Somogyvámos és Lengyeltóti között, ahol négyszeres az 
ellátott van. Nem a szociális ellátásban dolgozók hibája, de próbáljanak rajta javitani.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Jogos igénye a képviselő-testületnek, hogy a szociális ágazat jól működjön, és a lakosság 
tisztességes ellátásban részesüljön.  
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
A testületnek nem feladata, hogy a jogszabályokat tanulmányozza, hogy milyen normativákat 
lehet még igényelni. Ők elfogadják azt, amit előterjesztésként megkapnak. Amennyiben  
ebben az esetben lehet tenni a jobb ellátásért, akkor lépni kell. Fontos, hogy az idős emberek 
érezzék, hogy törődnek vele.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

54/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 A képviselő-testület a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
                                 2008.évi költségvetésének teljesitéséről szóló beszámolót 
                                 elfogadja. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 

A 3. és 4. napirendek tárgyalásánál jelen van Szita László könyvvizsgáló. 
 
 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008.évi egyszerüsitett beszámolója. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szita László  könyvvizsgáló 
 
Ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

55/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                              2008.évi egyszerüsitett beszámolóját elfogadja és hozzájárul 
                              a 249/2000.(XII.24.) Korm. számú rendelet szerint összeállitott 
                              - a könyvvizsgáló által záradékolt – a 2008.évi egyszerüsitett 
                              beszámoló (egyszerüsitett mérleg, egyszerüsitett éves pénzforgalmi 
                              jelentés, egyszerüsitett pénzmaradvány kimutatás) 2009. június 30-ig 
                              történő közzétételéhez, az Állami Számvevőszék részére történő 
                              megküldéséhez. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008.évi költségvetésének teljesitéséről beszámoló, és 
zárszámadási rendelet alkotása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A hivatal kiemelt feladatai között szerepel az adóhátralékok behajtása, ami a korábbi évekhez 
viszonyitva jó irányba halad. A válság hatása nagyban fogja érinteni az önkormányzatok 
költségvetését.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint az adókintlévőségeket nem kellene maguk előtt görgetni, hanem felül kell 
vizsgálni és a behajthatatlan adókat el kell törölni. A gépjármű adóval kapcsolatban elmondja, 
hogy megitélése szerint azt be lehet hajtani, mivel aki nem fizet annak a járművét a 
forgalomból ki lehet tiltani.  Ugyanez a véleménye az iparűzési adóról.  
 
Szita László  könyvvizsgáló 
 
Az adókintlévőségek közül csak azt lehet törölni, ami már minden behajtási eljáráson végig 
volt vezetve.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Személyesen is áttekintette a kintlévőségeket és megállapitotta, hogy  van olya  4-500 e Ft-os 
tartozás is, amelyeket valószinű, hogy nem lehet behajtani és célszerü lenne félév környékén 
áttekinteni. A vállalkozásoknál a csődeljárás meginditásával kétséges, hogy az önkormányzat 
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hozzáfér – e a jogos összeghez, mivel nagyon sokan vannak előtte, akik szintén követelik a 
pénzüket.  
A gépjárműveket 1 éven túli tartozás esetén lehet kivonni a forgalomból, melyre több esetben 
sor került.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az elmúlt években az adómorál sokkal jobb volt, és nem csak a jövedelmi viszonyok miatt. 
2007. évhez viszonyitva valóban sokat javult a helyzet, de még mindig nem ülhetnek ölbetett 
kézzel.  
A 2008.évi gazdálkodással elégedett, szigorúan spóroltak, azért, hogy a 2009-es évi 
pályázatok önrészét megteremtsék.  
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

8/2009.(IV.23.) rendelete 
a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése 

teljesítésének jóváhagyásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.) Beszámoló a 2008.évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

56/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008.évi 
                          belső ellenőrzési tevékenységről készült beszámolót elfogadja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
6.) Lengyeltóti Város Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
Javasolja, hogy a bizottságok által javasolt módositások épüljenek bele a koncepcióba.  
Javasolja továbbá, hogy az intézmények feladatellátási megállapodást kössenek az 
érintettekkel. Példaként emliti, hogy a sportcsarnok a művelődési házhoz tartozik, de az iskola 
használja és többször történt már, hogy kárt okoztak.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

57/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                Lengyeltóti Város Középtávú Sportfejlesztési Koncepcióját 
                                elfogadja. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
Dankó József és Erdős József eltávozik az ülésről. 
 
 
7.) Az Önkormányzat által alapitott, fenntartott költségvetési szervek felülvizsgálata. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Sovák Erika  aljegyző 
 
A képviselő-testületnek május 15-ig módositani kell az intézmények alapitó okiratát, ami 
miatt rendkivüli ülést kell tartani.  
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
Ha jól értelmezi, akkor amennyiben a Tóti Napokra nem nyernek támogatást, akkor a 
Művelődi Ház költségvetése felborul? 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az önkormányzat költségvetésében 3,5 millió forint van tervezve rendezvényekre. Valószinü, 
amennyiben nem nyernek, akkor kisebb volumenü lesz a Tóti Napok és a Diófesztivál is.  
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

58/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete meglévő 
                              költségvetési szerveire vonatkozóan átsorolást, átalakitást és 
                              megszüntetést 2009. június 1-ig nem hajt végre.  
                              Költségvetési szerveit a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói, 
                              a tevékenység jellege és a közszolgáltató szerv fajtája alapján 
                              az alábbiak szerint sorolja be: 
                              1. Polgármesteri Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó köz- 
                                   hatalmi költségvetési szerv, 
                              2. Fodor andrás Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészet- 
                                  oktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
                                  Pedagógiai – szakmai Szolgáltató Intézmény önállóan működő 
                                  és gazdálkodó közszolgáltató közintézmény 
                              3. Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ: önállóan működő köz- 
                                  szolgáltató közintézmény. 
                              4. Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár: önállóan 
                                  működő közszolgáltató közintézmény. 
                              A képviselő-testület elrendeli az intézményi alapitó okiratok 
                              módositását és elfogadásra történő benyújtását. 
 
                              Határidő: 2009. május 15. 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester 
                                           Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
8.) Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási 
cél megvalósulásáról. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

59/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papszt 
                                Lajos polgármester beszámolóját a Pogányvölgyi Többcélú 
                                Kistérségi Társulás, a Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Gyugy, Hács, 
                                Kisberény, Csömend, Nikla Közoktatási Intézményi Társulás 
                                és a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás 
                                2008.évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, és a társulási 
                                célok megvalósulásáról tudomásul veszi. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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9.) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészitésére DDOP-
4.1.1./B-2008-0005 pályázathoz. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

60/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                          hogy a 19/2009.(IV.8.) ÖM rendelettel meghirdetett Önkormányzatok  
                          és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai  
                          saját forrás kiegészítése 2009.évi pályázatára a DDOP-4.1.1./B.-2008- 
                          0005. számú „Közösségi létesítmény kialakítása Lengyeltótin” című  
                          pályázatának 7.777.777,-Ft önerő támogatására pályázatot nyújt be  
                          75 %-os támogatási mértékre összesen 5.833.333,-Ft értékben. 
 
                         Felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a pályázathoz szükséges   
                         nyilatkozatok megtételére. 
 
                         Határidő: 2009.május 30. 
                         Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
10.) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészitése DDOP-
5.1.5/B-2008-0008 pályázathoz. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

61/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                         hogy a 19/2009.(IV.8.) ÖM rendelettel meghirdetett Önkormányzatok  
                         és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai  
                         saját forrás kiegészítése 2009.évi pályázatára a DDOP-5.1.5./B.-2008-0008.         
                         számú „Lengyeltóti Város belterületi vízrendezése a befogadó Szent János   
                         árok, és a fő becsatlakozó csapadékvíz elvezető rekonstrukciója”    
                         című pályázatának 4.954.800,-Ft önerő támogatására pályázatot nyújt be  
                         75 %-os támogatási mértékre összesen 3.716.100,-Ft értékben. 
                          Felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a pályázathoz szükséges   
                          nyilatkozatok megtételére. 
 
                          Határidő: 2009.május 30. 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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11.) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját kiegészitése DDOP-3.1.2/2 F-
2008-0007 pályázathoz. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

62/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                         hogy a 19/2009.(IV.8.) ÖM rendelettel meghirdetett Önkormányzatok  
                         és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját  
                         forrás kiegészítése 2009.évi pályázatára a DDOP-3.1.2/2F.-2008-0007. számú   
                         „Pogányvölgyi Integrált Nevelési-oktatási hálózat” című pályázatának       
                         50.789.474,-Ft önerő támogatására pályázatot nyújt be 75 %-os támogatási  
                         mértékre összesen 38.092.106,-Ft értékben. 
 
                          Felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a pályázathoz szükséges   
                          nyilatkozatok megtételére. 
 
                          Határidő: 2009.május 30. 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
Székely-Benke László eltávozik az ülésről. 
 
 
 
12.) HEFOP.3.1.3./B/09/09. pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8  igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

63/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 támogatja a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, 
                                 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
                                 Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 
                                 által a HEFOP 3.1.3/B./09/03 kódszámú kiirásra történő 
                                 pályázat benyújtását, és egyben vállalja, hogy nyertes pályázat 
                                 esetén a támogatásra itélt összeget, legfeljebb 9.500 e Ft-ot 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat a saját költségvetéséből, 
                                 az utófinanszirozott pályázat lezárásáig megfinanszirozza. 
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                                 Az Intézmény köteles a pályázat beadásával kapcsolatosan 
                                 a támogatási összeg 25 %-ig terjedő előleg igényléséről 
                                 gondoskodni. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
13.) Pogányvölgyi Tanuszoda Üzemeltető Szolgáltató Kft. részére kölcsön nyújtása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

64/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                    a Pogányvölgyi Tanuszoda Üzemeltető Kft. részére 
                                    2.000.000,-Ft kölcsönt biztosit az üzemeltetéssel kap- 
                                    csolatosan felmerült költségek fedezetére. 
                                    A kölcsön visszafizetési határideje: 2009. július 31. 
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
14.) Lengyeltóti, Mohácsi hegy 3039/3 és 3039/5 hrsz-ú ingatlanok értékesitési ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

65/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                Kesztyűs Éva Lengyeltóti, Mohácsi u.12.sz. és ifj. Kesztyűs 
                                György Lengyeltóti, Kiss E.u.40.sz. alatti lakosokat vevőnek 
                                jelöli ki a Lengyeltóti, Mohácsi hegy 3039/3 és 3039/5. 
                                hrsz-ú ingatlanokra, 862.500,-Ft, valamint 447.900,-Ft, 
                                összesen: 1.310.400,-Ft vételáron. A képviselő-testület el- 
                                rendeli a kiválasztott vevők értesitését azzal, hogy amennyiben 
                                az adás-vételi szerződést 30 napon belül az Önkormányzattal 
                                nem kötik meg, úgy a vevőkijelölés automatikusan visszavonásra 
                                kerül.  
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                                A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgár- 
                                mestert az adás-vételi szerződés aláirására. 
 
                                Határidő: értelem szerint 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
  
 
 
 
 
15.) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és intézményeiben dolgozók lakótelek és 
lakóingatlan vásárlásának támogatásáról szóló 29/2005.(XI.25.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

9/2009.(IV.23.) rendelete 
az 5/2006.(II.15.), és 11/2007.(IV.27.) rendeletekkel 

módositott az Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalában és intézményeiben dolgozók lakótelek és 

lakóingatlan vásárlásának támogatásáról szóló  
29/2005.(XI.25.) rendelet módositásáról 

 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
 
16.) Keresztes László közalkalmazotti lakásvásárlási támogatás iránti kérelmének 
megtárgyalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

66/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                    Keresztes László  Lengyeltóti, Ifjúság u.21/a.szám alatti lakos 
                                    részére aki a Lengyeltóti Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és  
                                   Szakmai Szolgálat dolgozója – a Lengyeltóti 115/34.hrsz-ú (Lengyeltóti 
                                    Ifjúság u.21/a.) ingatlan megvásárlását 700.000,-Ft összeggel 
                                    támogatja a vonatkozó 29/2005.(XI.25.) Önkormányzati  
                                    rendeletben foglaltak szerint. 
 
                                    A képviselő-testület a megállapodás megkötésére, valamint 
                                    a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 
                                    szükséges nyilatkozatok aláirására felhatalmazza Papszt Lajos 
                                    polgármestert. 
 
                                    Határidő: értelem szerint 
                                    Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
 
17.) Pályázat benyújtása sportlétesítmény felújitásának támogatásáról. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

67/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                   5000 e Ft összegű támogatásra igényt nyújt be 
                                   a 15/2009.(III.17.) ÖM rendelet alapján az általa fenn- 
                                   tartott 026 hrsz. területen található sporöltöző felújitásának 
                                   támogatására, és egyben felhatalmazza a polgármestert a 
                                   pályázati dokumentációk aláirására.  
                                   A pályázaton nyert összeg a sportöltöző mellékhelyiségeinek, 
                                   vizesblokkjainak felújitására, a koedukáció megszüntetésére, 
                                   akadálymentesitésre, a lapostető szigetelésére és egy iroda 
                                   helyiség kialakitására kerül felhasználásra. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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18.) Lengyeltóti 1007 hrsz-ú út burkolat felújitás befejezési határidő módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

68/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  A képviselő-testület a 140006008D számú támogatási 
                                  szerződésben megjelölt befejezési határidőt 2009.   
                                  május 31-re módositja. 
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
20.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

10/2009.(IV.23.) rendelete 
a 7/2009.(III.27.) rendelettel módositott 

Az Önkormányzat 2009.évi költségvetését megállapitó 
3/2009.(II.27.) rendeletének módositásáról 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
18.) Bejelentések 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy 2009.évre is kiirásra került a TEKI, LEKI, CÉDA és TEUT 
pályázatok. A kistérség polgármesterei a jövőhét folyamán fognak dönteni arról, hogy a 
kistérségben milyen beruházásokat kivánnak megvalósitani, és utána kerül a testület elé.  
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Elmondja, továbbá 100 %-os támogatással, önrész nélkül 80 millió forintra  lehet pályázni 
erdei iskolára. Ezért szükséges, hogy a kollégium épületét vagyonhasznositásra adják át az 
iskola alapitványának.  
 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Célszerünek tartaná, hogy a soron következő ülésen kerülne előterjesztésre a kész 
vagyonhasznositási szerződés. A pályázat áttanulmányozása során  több kérdés merült fel, 
melyet májusra tisztáznak.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

69/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                                     A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos  
                                     polgármestert és Dr. Szatmári Ibolya jegyzőt, hogy 
                                     a május havi ülésre készitse elő az erdei iskola 
                                     pályázatával összefüggő előterjesztést és az ingatlan 
                                     (Lengyeltóti, Zrinyi u.6.) vagyonhasználati szerződését. 
 
                                     Határidő: értelem szerint 
                                     Felelős: Papszt Lajos polgármester 
                                                   Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
 
Papszt Lajos polgármester  
 
Elmondja továbbá, hogy a városban elkezdődik a Szüréssel az Életért Program, mellyel 
kapcsolatos megbeszélésen a jövőhéten lesz. 
 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Az elmúlt üléseken szóba került, hogy a Mozinál lévő faanyag felhasználásra kerül a Zrinyi 
utcában lévő önkormányzati lakás tetőjavitására. Többen megtekintették a faanyagot, de 
sajnos nem használható. Fel kellene ajánlani a faanyagot egy vállalkozónak, aki tudja 
hasznositani. 
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy a Zöldfok évközben módosithatja-e a hulladékszállitási dijat, amennyiben nem 
készül el időben az Ordacsehi tároló? 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Az idei évben mikor lesz lomtalanitás? 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
Egy vállalkozó 100.000,-Ft-ért megvásárolná a faanyagot, amelyet befizet az 
önkormányzatnak. A befizetett összegen a Zrinyi u. lakásra vásárolnának faanyagot.  
 
Sulyozott kilóméterre van kiszámitva a szemétszállitási dij, akkor is Ordacsehibe szállitják a 
szemetet, ha késik az új megépitése.   
 
A szemétszállitási dij összege azért változott, mert beépitésre került az amortizációs dij. 
 
A szerződés szerint a lomtalanitás május 19-re van betervezve.  
 
 
 
 
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja.  
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                   Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                        polgármester  


