
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 14-én 
megtartott üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

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

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Posza Jánosné, Dr. Szücs Gábor, Böröndi Franciska irodavezetők, 
- Kovács Melinda tanácsos, 
- Borbély Róbert főelőadó,  
- Dávid Jánosné főelőadó, 
- Sándor János főmunkatárs 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
 
Jelen van továbbá: - Peitlerné Takács Éva, Nyers Györgyi intézményvezetők. 
 
 
Távol maradt: Dankó József, Székely-Benke László képviselő-testületi tagok, 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
9 fő képviselő-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. Javaslatára a 
képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008.évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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5.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Alapitó Okiratának 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének 2.sz. módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
9.) KEOP-2009-3.3.0 erdei iskola és erdei óvodahálózat infrastrukturális fejlesztése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) A 2008.évről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Lengyeltóti Város Önkormányzata és a Tanusz Kft. közötti ingatlan használati szerződés 
elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Lengyeltóti Tanuszoda Projekt PPP konstrukció keretében történő megvalósitásához 
kapcsolódó Egyedi Szolgáltatási Szerződés módositása, Nyilatkozat elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
13.) Albrecht Schwabe németországi lakos ingatlan felajánlási ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
14.) Sándor József és Sándor Józsefné Lengyeltóti, Mamócspuszta 1.sz. alatti lakosok 
számára szociális bérlakás biztositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
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15.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntető cimek alapításáról 
és adományozásáról szóló 3/1992.(V.11.) rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
16.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbirálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
17.) Kitüntető cimek adományozása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

71/2009.(V.14.) 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 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

72/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                              A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben 
                              hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
                               
 
2.) Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008.évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Nyakas László iskola gyermek és ifjúságvédelmi 
felelőse, Sebestyénné Lédig Éva családgondozó, Madarászné Proity Marianna óvoda 
gyermekvédelmi felelőse, Benkő Mariann bölcsődevezető, Wolfné Kellner Marianna 
gyámhivatali főtanácsos. 
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Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Megköszöni a résztvevőknek a feszitett munkában elkészitett beszámolókat. Fontos, hogy a 
felvetődött problémákat a tegnapi bizottsági ülésen konstruktívan átbeszélték. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
A Szociális, Egészségügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Megköszöni a résztvevők 
kimerítő munkáját, mivel az nagyon részletes beszámolót adtak egy-egy szakterületről.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A bizottsági ülésen felmerült annak az igénye, hogy a résztvevők szorosabb együttműködést 
folytassanak un. családterápia  és folyamatos odafigyelés irányokban. Az alapszolgáltatási 
központ koordinálásával május végén egy helyszini bejárással kezdik meg a munkát, melyet 
bizonyos időközönként megismételnek. Reméli, hogy a jövőévi beszámolóban már ennek 
hatékonyságáról is be tud számolni. 
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Évekkel ezelőtt felmerült az a gondolat a képviselő-testületi üléseken, hogy meg kell szüntetni 
a bölcsődét, mivel kevés volt a gyermeklétszám. A gyermeklétszám javulása az ott dolgozók 
hatalmas agitátori munkájának köszönhető. Megköszöni az ott dolgozók munkáját. 
Az óvodával kapcsolatosan elmondja, hogy áttekintve a gyermek létszámot  és a hátrányos 
helyzetüek számát, akkor majdnem 58 % a hátrányos helyzetü gyermekek aránya. 
Szeptemberben személyes tapasztalatát ismertette a testülettel, az óvoda kiscsoportjánál tett 
látogatásával kapcsolatban. Megitélése szerint nagyon fontos lenne még egy gondozónő 
felvétele, mivel minden készség és odafigyelés a kiscsoportban dől el. Megköszöni az óvoda 
munkáját azzal kapcsolatban, hogy a tanköteles gyermekek rendszeres óvodába járásánál nem 
merült fel probléma. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A közfoglalkoztatásban lévők között ha lesz arra alkalmas ember, aki a gondozónői 
feladatokat el tudná látni, akkor támogatni fogja a felvetést. 
Megköszöni az intézményvezetőknek, gyermekvédelmi felelősöknek és a hivatal dolgozóinak 
a munkáját, mivel a legnehezebb területen dolgoznak.  
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

73/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 

  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete az önkormányzat 
                                2008.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai  
                                ellátásáról készitett átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadja. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
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3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Egy új törvényi szabályozás tette szükségessé, hogy az Alapitó Okiratok felülvizsgálatát 
megtegyék. A kistérségi jegyzőkkel, az Államigazgatási Hivatallal közösen átbeszélték és 
továbbképzéseken is részt vettek. Vannak olyan pontok, mellyel az Államigazgatási Hivatal 
és az Államkincstár nem ért egyet. Nincs semmi biztositék arra, hogy ha az Államkincstár a 
felülvizsgálatot elvégzi újra elő fog irni egyéb módositást és akkor újra a testület elé kerülnek 
az anyagok.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

74/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat kiegészül az alábbi preambulummal:  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapítói jogokkal 
felruházott irányító szerv a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. tv. 2.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Az alapító okirat 1. pontjában feltüntetett „az intézmény neve” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv neve:” szövegrész kerül. 
 
Az alapító okirat 2. pontjában feltüntetett „az intézmény székhelye és címe” szövegrész 
helyébe „A költségvetési szerv székhelye:” szövegrész kerül.   
 
Az alapító okirat 3. pontjában feltüntetett „az intézmény telephelyei és címei” szövegrész 
helyébe „A költségvetési szerv telephelyei:” szövegrész kerül, egyidejűleg a felsorolás az 
alábbi telephellyel egészül ki: „8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16.” 
 
Az alapító okirat 4. pontja: „Az intézményt alapító szerv neve és címe: Lengyeltóti Város 
Önkormányzata 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2.”  
 
helyébe az alábbi 4. pont kerül: 
 
 
„4. Jogszabályban meghatározott 
    közfeladata:   étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,  
     nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás 
     bölcsődei ellátás” 
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Az alapító okirat 5. pontja:”Az intézmény fenntartói: 
    Lengyeltóti Város Önkormányzata   8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. 
    A fenntartáshoz társulási megállapodás alapján csatlakozik: 
    Buzsák Község Önkormányzata    8695. Buzsák, Fő tér 1. 
    Gyugy Község Önkormányzata    8692. Gyugy, Fő u.19. 
    Hács Község Önkormányzata    8694. Hács, Fő u.31. 
    Kisberény Község Önkormányzata   8693. Kisberény, Petőfi u.36. 
    Öreglak Község Önkormányzata    8697. Öreglak, Fő u.14. 
    Pamuk Község Önkormányzata    8698. Pamuk, Petőfi u.76. 
    Somogyvámos Község Önkormányzata   8699. Somogyvámos,  
                                                                                                        Csepregi u.8 
    Somogyvár Község Önkormányzata   8698. Somogyvár,  
                                                                                                        Kaposvári u.2. 
    Szőlősgyörök Község Önkormányzata   8692. Szőlősgyörök, 
                                                                                                        Szabadság u.18.” 
   helyébe az alábbi 5. pont kerül: 
 
„5. Alaptevékenysége: 

a) szakágazat: 889 900 Szociális és gyermekjóléti  
szállásnyújtás nélkül 

 
szakfeladat: 853 211 Bölcsődei ellátás 
  853 233 Házi segítségnyújtás 
  853 244 Családsegítés 
  853 255 Szociális étkeztetés 
  853 266 Nappali szociális ellátás 
  853 288 Egyéb szociális és gyermekjóléti  
     szolgáltatás 

 
b) szakágazat: 881 000 Idősek, fogyatékosok bentlakás  

nélküli szociális ellátásainak 
komplex támogatása 

889 100 Gyermekek napközbeni ellátása 
       889 200 Egyéb gyermekjóléti,  

  gyermekvédelmi ellátások  
       889 900 M.n.s. egyéb szociális ellátás  

  bentlakás nélkül 
 
  

szakfeladat:  881 011 Idősek nappali ellátása 
   889 101 Bölcsődei ellátás 
   889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
   889 921 Szociális étkeztetés 
   889 922 Házi segítségnyújtás 
   889 924 Családsegítés 
 
c) Kiegészítő tevékenységet nem folytat.  
d) Kisegítő tevékenységet nem folytat. 
e) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
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Az 5. a) pontban feltüntetett szakfeladatrend 2009. december 31-ig hatályos, a 5. b) 
pontban feltüntetett szakfeladatrend 2010. január 1-től hatályos.  
 
Az alapító okirat 6. pontja: „Az intézmény felügyeleti szerve: Lengyeltóti Város 
Önkormányzat  Képviselő-testülete 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2.”  
 
helyébe az alábbi 6. pont kerül:   
„6. Működési köre:    
 

a) Bölcsőde tekintetében:  Lengyeltóti város közigazgatási területe 
 
       Külön megállapodás alapján és Lengyeltóti Városi  

Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott 
hozzájárulás befizetésével más településekről is fogadhat 
gyermekeket. (elsősorban: Gyugy, Hács, Kisberény) 

 
b) Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, gyermekjóléti  
    szolgáltatás tekintetében:  
    Lengyeltóti város közigazgatási területe 
    Gyugy község közigazgatási területe 
    Hács község közigazgatási területe 
    Kisberény község közigazgatási területe 
    Buzsák község közigazgatási területe 
    Öreglak község közigazgatási területe 
    Somogyvár község közigazgatási területe 
    Somogyvámos község közigazgatási területe 
    Pamuk község közigazgatási területe 
    Szőlősgyörök község közigazgatási területe” 

 
Az alapító okirat 7. pontja: ”Az intézmény működési területe: 
A bölcsőde tekintetében Lengyeltóti Város közigazgatási területe, külön megállapodás alapján 
és Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott hozzájárulás 
befizetésével más településekről is fogadhat gyermekeket (elsősorban: Gyugy, Hács, 
Kisberény)  
Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, valamint gyermekjóléti 
szolgáltatás vonatkozásában Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, 
Somogyvámos, Somogyvár és Szőlősgyörök települések közigazgatási területe.” 
 
helyébe az alábbi 7. pont kerül:  
„7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
     8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2.” 
 
Az alapító okirat 8. pontja:”Az intézmény jogállása, gazdálkodási köre: 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ önálló jogi személy részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv, amely szakmailag önálló. Gazdálkodását Lengyeltóti Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, 
külön megállapodás alapján.” 
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helyébe az alábbi 8. pont kerül: 
„8. Felügyeleti szerv neve, székhelye: 
     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
     8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 2.” 
 
Az alapító okirat 9. pontja: „Az intézmény működése, az ellátandó alaptevékenysége: 
Az intézmény működését – többször módosított – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993.évi III. törvény, a vonatkozó jogszabályok, és a fenntartók által 
jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi, az intézményvezető, mint 
egyszemélyi felelős vezető irányításával. 
Az intézmény alapvevő rendeltetése, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási területén 
élő lakosság számára, a szociális alapellátási feladatokat, az étkeztetést, a házi 
segítségnyújtást, a családsegítést, a nappali ellátást, a gyermekjóléti szolgáltatást biztosítsa. 
 
9.1. Tevékenységi besorolás : 

Alaptevékenységi szakágazat 889900 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásgyújtás 
nélkül 
 
Szakfeladat: 
Tevékenység típusa:                                         Szakfeladat:                 Megnevezése: 
alapvető tevékenység                                         853211                     Bölcsődei ellátás 
alapvető tevékenység                                         853233                     Házi segítségnyújtás 
alapvető tevékenység                                         853244                     Családsegítés 
alapvető tevékenység                                         853255                     Szociális étkeztetés 
alapvető tevékenység                                         853266                     Nappali szociális ellátás 
alapvető tevékenység                                         853288                     Egyéb szociális és  
                                                                                                             gyermekjóléti szolgáltatás  
 
 
9.2. Kiegészítő tevékenységek:                      nem végez  

 
9.3. Vállalkozási tevékenység:                       nem végez” 
 

helyébe az alábbi 9. pont kerül:  
„9. Típus szerinti besorolása:  
 a) tevékenység jellege alapján:   közszolgáltató 
 
 b) közszolgáltató szerv fajtája:   közintézmény 
 

c) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:    önállóan működő költségvetési  
szerv 

Gazdálkodását Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja 
el, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv külön megállapodás 
alapján.”   

 
Az alapító okirat 10. pontja: „Az intézményvezető kinevezési rendje: 
Az intézményt egyszemélyi felelős vezető vezeti, akinek magasabb vezetői megbízását a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott nyilvános pályázat útján Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete adja legalább öt, de legfeljebb 10 évre a társulásban részt 
vevő önkormányzatok polgármesterei  véleménye alapján.”  
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helyébe az alábbi 10. pont kerül: 
„10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézményvezetőt a fenntartói feladat-és hatáskört gyakorló Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, határozatlan időre, önálló vezetői 
munkakörbe nevezi ki a Lengyeltóti Alapszolgáltató Központ Fenntartói Társulásban 
részt vevő önkormányzatok polgármesterei véleménye alapján. Az intézményvezető 
feletti egyéb munkáltatói jogokat Lengyeltóti Város Polgármestere gyakorolja.  
Az intézményvezetőre vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő 
feladatokat Lengyeltóti Városi Önkormányzat Jegyzője látja el.” 

 
Az alapító okirat 11. pontja: „Az intézmény fenntartására szolgáló vagyon: 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ feladatának ellátására szolgáló vagyon, illetve a 
központ fenntartási költségeinek megosztásáról az intézmény fenntartására megkötött 
megállapodás rendelkezik.” 
 
helyébe az alábbi 11. pont kerül: 
„11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
 - közalkalmazotti jogviszony (az 1992. évi XXXIII. tv. /Kjt./ alapján) 
 - munkaviszony: az intézményben közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú  

   munkavégzés keretében foglalkoztatott, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel  
       foglalkoztatott munkavállaló esetében ( az 1992. évi XXII. tv. /Mt./ alapján)” 
 
Az alapító okirat 12. pontja: „Az alapítás időpontja a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napja.” 
 
helyébe az alábbi 12. pont kerül:  
„12. A költségvetési szerv fenntartója: 
 Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás  

8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 3.”  
 
Az alapító okirat az alábbi 13. ponttal egészül ki: 
„13. A fenntartói feladat- és hatáskör gyakorlója:  
 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.” 
 
Az alapító okirat az alábbi 14. ponttal egészül ki:  
„14. Az intézmény típusa: személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény” 
 
Az alapító okirat az alábbi 15. ponttal egészül ki:  
„15. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga:  
 A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ feladatának ellátására szolgáló vagyon,  

illetve a központ fenntartási költségeinek megosztásáról az intézmény fenntartására  
megkötött megállapodás rendelkezik.”  

 
Az alapító okirat az alábbi 16. ponttal egészül ki:   
„16. Az intézményi tevékenység ellátásának módja:  

Az intézmény működését – többször módosított – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, a vonatkozó jogszabályok és a fenntartók által 
jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi, az intézményvezető, 
mint egyszemélyi felelős vezető irányításával.  
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Az intézmény alapvető rendeltetése, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási 
területén élő lakosság számára, a szociális alapellátási feladatokat, az étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást, a családsegítést, a nappali ellátást, a gyermekjóléti szolgáltatást 
biztosítsa.”  

 
 
Határidő: 2009. május 15.  
Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
4.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

75/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az alapító okirat preambuluma 
„Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a többször módosított a 
helyi önkormányzatok szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-ában foglalt közművelődési feladatai 
ellátására, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-
89.§-aiban foglaltak szerint, figyelemmel A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló többször módosított 1997. évi CXL. törvény 64.§-ára, 
valamint 73-81.§-aiban foglaltakra a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratát az alábbiakban határozza meg:” szövegrész helyébe: 
 
„Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a többször 
módosított a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában foglalt 
közművelődési feladatai ellátására, az Államháztartásról szóló többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 88-89.§-aiban foglaltak szerint, figyelemmel A muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló többször 
módosított 1997. évi CXL. törvény 64.§-ára, valamint 73-81.§-aiban foglaltakra, A 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény (Kt.) 2. 
§ (2) bekezdésére, továbbá az Államháztartás rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 
rendelet (Ámr.) 10. § (1) bekezdésében foglaltakra a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár alapító okiratát az alábbiakban határozza meg: (5)” 
 
szövegrész kerül. 
 
2.) Az alapító okirat 3. pontjában „Az intézmény alapítója és címe: Lengyeltóti Város 
Önkormányzata 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. (4) „ szövegrész helyébe:  
 
„3. Az intézmény által ellátott közfeladat: (5) Közművelődési és nyilvános könyvtári 
ellátást nyújtó intézmény”  szövegrész kerül. 
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3.) Az alapító okirat 4. pontjában „Az intézmény fenntartója és címe: Lengyeltóti Város 
Önkormányzata 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.  (1) „ szövegrész helyébe:  
 
„4. Az intézmény alaptevékenysége: 
 

Alaptevékenységi szakágazat: 932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység (3) 

 
Közművelődési tevékenység   (1) 

       Ellátandó alaptevékenység 
       

921815 Művelődési házak tevékenysége 
  

• A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása. 

• Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása. 

• A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, a közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése. 

• A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
• Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, szervezése. 
• Tevékenységi körbe tartozó oktatási célú terem bérbeadása. 
• Kereskedelmi célú terem bérbeadása.  (1) 
 

642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése (2) 

 
(1)Nyilvános könyvtári tevékenység 

                Ellátandó alaptevékenység 
 
 923127 Könyvtári tevékenység 
       

• Közhasznú információs szolgálat nyújtása. 
• Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. 
• Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 
• Ellátja az iskolai könyvtári feladatokat. 
• Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
• Elektronikus adatszolgáltatást végez.   (1) 

 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. (4) 

 
A 4. pontban feltüntetett szakfeladatrend 2009. december 31-ig hatályos. (5) „ 
 
szövegrész kerül. 
 
4.) Az alapító okirat 5. pontjában „Az intézmény felügyeleti szerve Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.    (1) „ szövegrész helyébe: 
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„5. Az intézmény alaptevékenysége: (5) 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenység 
 
Alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok: 
 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
 
Ellátandó tevékenység 

• A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása. 

• Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása. 

• A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, a közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése. 

• A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
• Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, szervezése. 
• Kulturális m űsorok, rendezvények, kiállítások szervezése. 
• M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenységek. 
• M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek. 
• Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatások. 
• Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
• Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és 

támogatása 
• Tevékenységi körbe tartozó oktatási célú terem bérbeadása. 
• Kereskedelmi célú terem bérbeadása.  (1) 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
 

910123 Könyvtári szolgáltatások 
 
Ellátandó tevékenység 

• Közhasznú információs szolgálat nyújtása. 
• Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. 
• Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 
• Ellátja az iskolai könyvtári feladatokat. 
• Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
• M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások. 
• Elektronikus adatszolgáltatást végez.   (1) 

 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

Ellátandó tevékenység 
• Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása. 
• Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme. 

 
591113 Egyéb televízióműsor-készítés 
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Ellátandó tevékenység 
 
• Promóciós, reklámfilm, -video gyártása. 
• Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai.  
• Film-, video- és televízió-műsor terjesztése.  
• Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, 

szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken. 
• Élőhangfelvétel készítése. 
• Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása. 
• Sajtófigyelés. 
• M.n.s. egyéb információs szolgáltatás. 
• Reklámügynöki tevékenység. 
• Médiareklám.  

 
Az 5. pontban feltüntetett szakfeladatrend 2010. január 1-től hatályos.” szövegrész kerül. 
 
5.) Az alapító okirat 6. pontjában „Az intézmény működési területe: Lengyeltóti város 
közigazgatási területe  (1) „ szövegrész helyébe:  
 
„6. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: (5)  
 
581900 Egyéb kiadói tevékenység  
 
Ellátandó tevékenység 
 

• Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása.  
• Plakát, reklám, hirdetési anyag, egyéb nyomtatott anyag kiadása. 
• Statisztikák és más információk on-line megjelentetése. 

 
A 6. pontban feltüntetett szakfeladat 2010. január 1-től hatályos.”  szövegrész kerül. 
 
6.) Az alapító okirat 7. pontjában „Az intézmény gazdálkodási jogköre: 
Az intézmény önálló jogi személy, a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
A Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár pénzügyi feladatainak lebonyolítását az 
alapító önkormányzat képviselő-testületének hivatala látja el az intézménnyel kötött 
feladatellátási megállapodás alapján.  (1) 

 
Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv; minden évben a Lengyeltóti Városi Önkormányzat költségvetési 
rendeletében kerülnek meghatározásra azoknak az előirányzatoknak a köre, melyek felett 
rendelkezési jogosultsága van.   
Számlavezetője: OTP Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Lengyeltóti fiókja.  (1) „ szövegrész 
helyébe:  
 
„7. Az intézmény kisegítő tevékenysége: (5) 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
A 7. pontban feltüntetett szakfeladat 2010. január 1-től hatályos.” 
szövegrész kerül. 
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7.) Az alapító okirat 8. pontjában „Az intézmény típusa: Közművelődési és nyilvános 
könyvtári szolgáltatást nyújtó intézmény  (1) „ szövegrész helyébe:  
 
8. Az intézmény működési köre: (5) 
 
a.) Az alábbi szakfeladatok tekintetében: Lengyeltóti város közigazgatási területe 
 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
591113 Egyéb televízióműsor-készítés 
581900 Egyéb kiadói tevékenység  
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás  
 
b.) Az alábbi szakfeladatok tekintetében: (mozgókönyvtár) 
 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 
Gyugy község közigazgatási területe 
Hács község közigazgatási területe 
Kisberény község közigazgatási területe 
Öreglak község közigazgatási területe 
Szőlősgyörök község közigazgatási területe 
Somogyvár község közigazgatási területe 
Somogyvámos község közigazgatási területe 
Pamuk község közigazgatási területe 
 
A 8. pontban feltüntetett szakfeladatrend 2010. január 1-től hatályos. 
 
szövegrész kerül. 
 
8.) Az alapító okirat 9. pontjában „Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény igazgatóját – figyelemmel A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire, nyilvános pályázat útján – Lengyeltóti 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és bízza meg a vezetői feladatok 
ellátásával legfeljebb 5 évre, valamint gyakorolja felette a főbb munkáltatói jogokat.  
Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Lengyeltóti Város Polgármestere gyakorolja.      
(1) „ szövegrész helyébe:  
 
 
 
„9. Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: (5) 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. (4) „ 

 
szövegrész kerül. 
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9.) Az alapító okirat 10. pontjában „Az igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja az 
intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört.  (1) „ szövegrész helyébe:  
 
„10. Az intézmény felügyeleti szerve: (5) 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. (1) „ 

 
szövegrész kerül. 
 
10.) Az alapító okirat 11. pontjában  „Az intézmény alaptevékenységének jellege: 
 

Alaptevékenységi szakágazat: 932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
(3) 

 
Közművelődési tevékenység   (1) 

      11.1. Ellátandó alaptevékenység 
       

921815 Művelődési házak tevékenysége 
  

• A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása. 

• Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása. 

• A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, a közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése. 

• A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
• Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, szervezése. 
• Tevékenységi körbe tartozó oktatási célú terem bérbeadása. 
• Kereskedelmi célú terem bérbeadása.  (1) 
 

642024 Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése  (2) 

 
(1)Nyilvános könyvtári tevékenység 

      11.2.  Ellátandó alaptevékenység 
 
 923127 Könyvtári tevékenység 
       

• Közhasznú információs szolgálat nyújtása. 
• Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. 
• Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 
• Ellátja az iskolai könyvtári feladatokat. 
• Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
• Elektronikus adatszolgáltatást végez.   (1) 

 
11.3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. (4) „ szövegrész 

helyébe:  
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„11. Az intézmény típus szerinti besorolása: (5) 
 
a.) A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
 
b.) A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 
c.) Az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési 
szerv” szövegrész kerül. 
 
 
11.) Az alapító okirat 12. pontjában „A feladat ellátását szolgáló vagyon:  (1) 

 
12.1.    Lengyeltóti, Rákóczi út 22. 
       művelődési ház, könyvtár, színházterem épülete 
       helyrajzi száma: 217/9.(1) 

 
12.2.   A tevékenységek ellátását szolgáló meglévő ingó és ingatlan vagyon; az intézmény    
           épületei és berendezései, felszerelési tárgyai melyek Lengyeltóti Városi             
           Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik. 

      A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapítót illeti meg.(1) „ szövegrész 
helyébe:  
 
„12. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: (5) 
 
Az intézmény igazgatóját – figyelemmel A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire, nyilvános pályázat útján – 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és bízza meg a vezetői 
feladatok ellátásával legfeljebb 5 évre, valamint gyakorolja felette a főbb munkáltatói 
jogokat.  
Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat Lengyeltóti Város Polgármestere 
gyakorolja.      (1) 

Az igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja az intézmény alkalmazottai felett a 
munkáltatói jogkört.  (1) „ 

 
szövegrész kerül. 
 
12.) Továbbiakban az alapító okirat az alábbi pontokkal és szövegrésszel egészül ki: 
 
„13. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: (5) 
Közalkalmazotti jogviszony: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény. 
Az intézményben a közhasznú, közcélú, közmunka munkavégzés keretében, valamint az 
alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállaló esetében: a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 
 
14. Az intézmény gazdálkodási jogköre: (5) 
 
A Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár pénzügyi feladatainak lebonyolítását 
az alapító önkormányzat képviselő-testületének hivatala látja el az intézménnyel kötött 
feladatellátási megállapodás alapján.  (1) 
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Minden évben a Lengyeltóti Városi Önkormányzat költségvetési rendeletében kerül 
meghatározásra azoknak az előirányzatoknak a köre, melyek felett rendelkezési 
jogosultsága van. (1) 
 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: (5) 

 
14.1.    Lengyeltóti, Rákóczi út 22. 
       művelődési ház, könyvtár, színházterem épülete 
       helyrajzi száma: 217/9.(1) 

 
14.2.  A tevékenységek ellátását szolgáló meglévő ingó és ingatlan vagyon; az 
intézmény    
           épületei és berendezései, felszerelési tárgyai melyek Lengyeltóti Városi             
           Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik. 

      A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapítót illeti meg.(1) ” 

 
 
Felelős:  Papszt Lajos polgármester 
Határidő: 2009. május 15. 
 
 
 
5.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Alapitó Okiratának 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

76/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fodor András Óvoda, Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

Egységes szerkezetben a 74/1994.(IV.28.) számú határozattal megállapított, valamint 
az 5/1995.(I.19.) számú, a 171/1995.(X.26.) számú, a 126/1996.(XI.27.) számú, a 
35/1998.(III.26.) számú, a 102/2000.(VIII.24.) számú, a 92/2001.(VI.25.) számú, a 
76/2002.(V.23.) számú, a 26/2004.(III.18.) számú és a 3/2005.(I.27.) számú  módosító 
határozatokkal. 

 
mondat az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
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mely tartalmazza a megváltozott szövegrészeket, figyelemmel a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdésére, 
továbbá az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) rendelet 10. 
§ (1) bekezdésében foglaltakra. 
 

2.) Az Alapító Okirat preambulumában a 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§-ában meghatározott óvoda, alapfokú oktatás, 
nevelés feladatának ellátásra, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88-89.§-aiban foglaltak szerint, a Közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ában foglaltak alapján a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján az 1948/49-es tanévben Állami Általános Iskola elnevezéssel 
induló, jelenlegi nevén Fodor András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
szövegrész törlésre kerül. 
 
3.) Az Alapító Okirat  
 

1. pontjában Az intézmény rövidített neve: FA Ó ÁI AMI EPSZI PSZSZI 
 

szövegrész helyett 
 

Az intézmény rövidített neve: FISZ 
 
szövegrész kerül. 
 
4.) Az Alapító Okirat 
 

3.) Az intézmény alapítója és címe: 
Lengyeltóti Város Önkormányzat 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 
 

szövegrész helyébe a  
 

3. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata 
3.1  Kötelező feladatként: 

- óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés (a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (4) bekezdése szerint). 

3.2. Önként vállalt feladatként: 
- pedagógiai szakszolgálat (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. § 

alapján). 
- pedagógiai-szakmai szolgáltatások (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

36. § (1) bekezdése alapján). 
- alapfokú művészetoktatás (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 31. § (1) 

bekezdése alapján). 
 

szövegrész kerül. 
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5.) Az Alapító Okirat  
 

4.) Az intézmény fenntartói és címei: 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8692. Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. 
Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8692. Gyugy, Fő u. 19. 
Hács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8694. Hács, Fő u. 31. 
Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8693. Kisberény, Petőfi u. 36. 
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51. 
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8700 Csömend, Árpád u. 2. 

 
szövegrész helyébe 
 

4. Az intézmény alaptevékenysége (Hatályos 2009. december 31-ig) (12) 
Az intézmény szakágazata:  852010 Alapfokú oktatás 
Az intézmény által ellátott szakfeladatok: 
4.1. 80111-5 Óvodai nevelés 

- Inkluzív nevelés megvalósítása 
- A gyermek óvodai nevelése harmadik életévétől az iskolába lépésig, de legfeljebb 

hétéves koráig 
- Az ötödik életévét betöltő gyermekek kötelező jelleggel történő fejlesztése. 
- Az óvodai nevelés olyan módon történő megszervezése, hogy az óvoda a szülő 

igényeinek szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatainak. 

- Vélemény kialakítása a tankötelezettség kezdetének megállapításához a közoktatási 
törvényben meghatározottak szerint. 

- Etnikai kisebbséghez tartozók integrált nevelése, oktatása magyar nyelven. 
4.2. 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

- A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból 
eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet a mozgás-, értelem- és 
beszédfejlődés területén. 

4.3. 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
- Az óvodás gyermekek meleg étkeztetését az Intézmény saját konyhájával biztosítja. 
4.4. 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

- Az általános műveltség megalapozása. 
- A társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a továbbtanuláshoz szükséges 

alapvető képességek kialakítása. 
- Az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztéséről történő 

gondoskodás. 
- Az inkluzív nevelés-oktatás megvalósítása. 
- A középfokú oktatásra történő felkészítés. 
- Beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő tanulók egyéni fejlesztése. 
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- Hátrányos helyzetű, részképesség hiányos sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelése, oktatása. 

- Etnikai kisebbséghez tartozók integrált nevelése, oktatása magyar nyelven. 
- A gyermek- és ifjúságvédelem területén a megelőző és feltáró tevékenység, és 

segítség adása a megoldáshoz. 
- Kompetencia alapú oktatás. 
- Képesség kibontakoztató felkészítés. 
- A diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása. 
- Iskolai könyvtár működtetése. 
- Az Intézménybe járó gyermekek, tanulók egészségügyi ellátása. 
- Környezeti és egészségnevelés. 
- A népi kultúrára alapozott oktatási, nevelési folyamatok gondozása. 
- Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetése. 
- Általános iskolai tanulók tanórarendszerű úszásoktatása. 
4.5. 80131-3 Alapfokú művészet-oktatás. 
4.6. 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 

- gyógypedagógiai tanácsadás 
- korai fejlesztés és gondozás 
- fejlesztő felkészítés 
- nevelési tanácsadás 
- logopédiai ellátás 
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
- konduktív pedagógiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- utazó szakember-hálózat működtetése. 
4.7. 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása 

- Sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatása-nevelése. A 
fogyatékkal élők hátrányainak csökkentését szolgáló fejlesztés. 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatási, aki testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd. 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatási, aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

- Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdők 
nevelése-oktatása. 

4.8. 80511-3 Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
- Az általános iskolások tanórán kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, 

korrepetálása, az iskolai munkára való felkészítésének szakszerű segítése a 
közoktatásról szóló törvényben meghatározott keretek között. 

4.9. 80541-0 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 
- Pedagógiai tájékoztatás. 
- Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 
- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása. 
- Kistérségi bázisintézményi feladatok ellátása. 
- Részvétel a regionális közoktatási intézményhálózat kiépítésében. 
- Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
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4.10. 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
- Az alapfokú iskolai oktatásban részesülő tanulóknak biztosított meleg étkeztetés 

külön szolgáltatási megállapodás alapján. 
4.11.  92403-6 Diáksport 

- Mindennapi testedzés megszervezése. 
- Diákolimpiai rendezvények szervezése. 
4.12. 92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 

- Szabadidősport, tömegsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. 
- Egyéb szabadidősport. 
- Egyéb sportszolgáltatás. 
 

szövegrész kerül. 
 

6.) Az Alapító Okirat  
 

5.) Az intézmény felügyeleti szerve: 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8692. Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.  
Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8692. Gyugy, Fő u. 19.  
Hács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8694. Hács, Fő u. 31.) 
Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8693. Kisberény, Petőfi u. 36. 
Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51. 
Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8700 Csömend, Árpád u. 2. 
A törvényességi felügyeletet Lengyeltóti Város Jegyzője látja el. 

 
szövegrész helyébe 
 

5. Az intézmény alaptevékenysége (Hatályos 2010. január 1-jétől) 
5.1. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

- Inkluzív nevelés megvalósítása. 
- Az ötödik életévét betöltő gyermekek kötelező jelleggel történő fejlesztése. 
- Vélemény kialakítása a tankötelezettség kezdetének megállapításához a közoktatási 

törvényben meghatározottak szerint. 
5.2. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

- A szakértői és rehabilitációs bizottság által elkészített szakvélemény alapján ellátja a 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, a fogyatékosságból 
eredő hátrányok csökkentését szolgáló tevékenységet a mozgás-, értelem- és 
beszédfejlődés területén. 

5.3. 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
- Etnikai kisebbséghez tartozók integrált nevelése, oktatása magyar nyelven. 
5.4. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
5.5. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. 
évfolyam) 
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 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. 
évfolyam) 

- Az általános iskola 1–4. és 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 
pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a 
tanórán kívüli foglalkozások) végzett nevelés, oktatás. 

- Az általános műveltség megalapozása. 
- A társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, a továbbtanuláshoz szükséges 

alapvető képességek kialakítása. 
- Az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztéséről történő 

gondoskodás. 
- Az inkluzív nevelés-oktatás megvalósítása. 
- A középfokú oktatásra történő felkészítés. 
- A gyermek- és ifjúságvédelem területén a megelőző és feltáró tevékenység, és 

segítség adása a megoldáshoz. 
- Kompetencia alapú oktatás. 
- Képesség kibontakoztató felkészítés. 
- A diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása. 
- Iskolai könyvtár működtetése. 
- Az Intézménybe járó gyermekek, tanulók egészségügyi ellátása. 
- Környezeti és egészségnevelés. 
- A népi kultúrára alapozott oktatási, nevelési folyamatok gondozása. 
- Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetése. 
- Általános iskolai tanulók órarendszerű úszásoktatása. 
5.6. 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

- Sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatása-nevelése. A 
fogyatékkal élők hátrányainak csökkentését szolgáló fejlesztés. 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása, aki testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd. 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása, aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

- Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdők 
nevelése, oktatása. 

- Hátrányos helyzetű, részképesség hiányos sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelése, oktatása. 

5.7. 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1–4. évfolyam) 
 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

- Etnikai kisebbséghez tartozók integrált nevelése, oktatása magyar nyelven. 
5.8 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
5.9 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
5.10. 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti ágban 
5.11. 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
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5.12. 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
5.13. 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
5.14. 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
5.15. 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
5.16. 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 
5.17. 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

- A pedagógiai szakszolgálat – kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 
és gondozás, fejlesztő iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés, a tanulási képességet 
vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység  – feladatainak ellátása. 

5.18. 856012 Korai fejlesztés, gondozás 
- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés feladatainak ellátása. 
5.19. 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

- Pedagógiai tájékoztatás. 
- Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 
- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása. 
- Kistérségi bázisintézményi feladatok ellátása. 
- Részvétel a regionális közoktatási intézményhálózat kiépítésében. 
- Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. 
5.20. 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

- A gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett, tanórán kívüli 
sportfoglalkozás. 

- Mindennapi testedzés megszervezése. 
- Diákolimpiai rendezvények szervezése. 

szövegrész kerül. 
 
7.) Az Alapító Okirat  
 

6.) Az intézmény működési területe: 
- Lengyeltóti város közigazgatási területe 
- Szőlősgyörök község közigazgatási területe 
- Gyugy község közigazgatási területe 
- Hács község közigazgatási területe 
- Kisberény község közigazgatási területe 
- Nikla község közigazgatási területe 
- Csömend község közigazgatási területe 
- Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak 

(Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, 
Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök), valamint a Marcali Kistérségi 
Többcélú Társuláshoz tartozó  Csömend és Nikla községek közigazgatási 
területe az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint az alapfokú művészeti 
képzés vonatkozásában. 

szövegrész helyébe 
 

6. Az intézményben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek (Hatályos 2009. december 
31-éig.) 
6.1. 85325-5 Szociális étkeztetés 
6.2. 55241-1 Munkahelyi vendéglátás. 
6.3. 55142-5 Egyéb szálláshely szolgáltatás 

szövegrész kerül. 
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8.) Az Alapító Okirat  
 

7.) Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: 
Önálló jogi személyként a Társulási Tanács által elfogadott költségvetési 
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultságot illetően teljes jogkörrel rendelkező, 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási 
feladatait az intézmény gazdasági irodája látja el. 
Számlavezetője: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Lengyeltóti fiókja. 

szövegrész helyébe 
 
7. Az intézményben végzett kiegészítő, kisegítő tevékenységek (Hatályos 2010. január 
1-jétől.) 

 
7.1. 562917 Munkahelyi étkeztetés 
7.2. 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

- Egyéb szabadidősport. 
- Egyéb sportszolgáltatás. 
7.3. 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
7.4. 562920 Egyéb vendéglátás  
7.5. 559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
7.6. 889921 Szociális étkeztetés 

 
szövegrész kerül. 
 
9.) Az Alapító Okirat  
 

8.) Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény.  
 
szövegrész helyébe 

 
8. Az intézmény vállalkozási tevékenysége (Hatályos 2009. december 31-éig.) 

 
8.1. 682000 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 
8.2. 552000 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás. 
8.3. 562900 Egyéb vendéglátás. 
 

szövegrész kerül. 
 
10.) Az Alapító Okirat  
 

9.) Az intézmény vezetőjének kinevezési módja:  
Az igazgató megbízását – nyilvános pályázat alapján – legalább öt, legfeljebb tíz 
évre a Társulási Tanácstól kapja. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat 
Lengyeltóti Város Polgármestere gyakorolja. 

 
szövegrész helyébe 
 

9. Az intézmény vállalkozási tevékenysége (Hatályos 2010. január 1-jétől.) 
9.1. 562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
9.2. 562920 Egyéb vendéglátás 
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9.3. 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
9.4. 562100 Rendezvényi étkeztetés 

 
szövegrész kerül. 

 
11.) Az Alapító Okirat  
 

10.) Az igazgató képviseli az intézményt és gyakorolja az intézmény, intézményegységek és 
tagintézmények alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört. A tagintézmények vezetőinek a 
megbízásához az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes 
véleményezése szükséges.  

 
szövegrész helyébe 

 
10. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban: 
Kisegítő és vállalkozási tevékenységének aránya a szerv eredeti kiadási előirányzatainak 
összesen évi 3%-os mértékét nem haladhatja meg. 
 

szövegrész kerül. 
 
12.) Az Alapító Okirat 
 

11.) Az intézmény szakágazata 
   852010 Alapfokú oktatás  
 Az intézmény alapvető szakfeladata 

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás  
11.1 Ellátandó alaptevékenység: 

80111-5 Óvodai nevelés  
 Cigány kulturális nevelés magyar nyelven 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés  
85325-5 Szociális étkeztetés (hácsi tagóvoda) 
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 

iskolai nevelése, oktatása 
 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd.  

 Cigány kisebbségi oktatás magyar nyelven 
 Nívó csoportos oktatás (magyar nyelv és irodalom, matematika, 

idegen nyelv) 
80121-4  Képesség kibontakoztató felkészítés 
 Integrációs felkészítés 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás szorgalmi időben  
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  
80131-3  Alapfokú művészetoktatás 
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80521-2 Egységes pedagógiai szakszolgálati tevékenység 
 (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; 

fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás; 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív 
pedagógiai ellátás; gyógytestnevelés, utazó szakember-hálózat 
működtetése) 

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés  
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

 
11.2. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 

 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
85325-5 Szociális étkeztetés 
92403-6 Sporttevékenység-diáksport 
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
55142-5 Egyéb szálláshely szolgáltatás 

11.3. Vállalkozási tevékenység: 
  682000 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

552000 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
562900 Egyéb vendéglátás  
Vállalkozási tevékenység mértéke az intézmény összbevételének 3 %-a. 

 
szövegrész helyébe 

 
11. Az intézmény működési köre: (12) 
11.1. Kötelező felvételt biztosító óvodai és általános iskolai körzethatárok: 

Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai-
szakmai Szolgáltató Intézmény 
- Lengyeltóti város közigazgatási területe 
- Gyugy község közigazgatási területe 
- Hács község közigazgatási területe 
- Kisberény község közigazgatási területe 
Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai-
szakmai Szolgáltató Intézmény 
- A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak (Buzsák, 

Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, 
Szőlősgyörök), valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó  
Csömend és Nikla községek közigazgatási területe. 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 
- Szőlősgyörök község közigazgatási területe 
Berzsenyi Dániel Általános Iskola 
- Csömend község közigazgatási területe 
- Nikla község közigazgatási területe 
Kincsem Napköziotthonos Óvoda 
- Lengyeltóti város közigazgatási területe 
- Gyugy község közigazgatási területe 
- Hács község közigazgatási területe 
- Kisberény község közigazgatási területe 
Lurkó Napköziotthonos Óvoda 
- Szőlősgyörök község közigazgatási területe 
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Napsugár Napköziotthonos Óvoda 
- Hács község közigazgatási területe 
Niklai Napköziotthonos Óvoda 
- Csömend község közigazgatási területe 
- Nikla község közigazgatási területe 
11.2. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

- A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak (Buzsák, 
Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, 
Szőlősgyörök), valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó  
Csömend és Nikla községek közigazgatási területe. 

11.3. Pedagógiai-szakmai Szolgáltatás 
- A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak (Buzsák, 

Gyugy, Hács, Kisberény, Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, 
Szőlősgyörök), valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó  
Csömend és Nikla községek közigazgatási területe. 

 
szövegrész kerül. 
 
13.) Az Alapító Okirat 
 

12.) Az intézmény évfolyamainak száma:  
- A székhelyintézményi – Lengyeltóti- évfolyamok száma: 1-8. évfolyam 
-  Alapfokú művészeti iskola: 6 osztály (előképzővel, továbbképzővel ) 

Szakág:      Tanszak: 
Zeneművészet zongora 
 fafúvós: furulya, fuvola, klarinét, 

szaxofon 
 rézfúvós: trombita, harsona, kürt 

(tenor és bariton kürt), 
tuba 

 ütőhangszerek 
 szolfézs  
Táncművészet néptánc 
Képzőművészet kézműves 

- A tagintézmény – Szőlősgyörök – évfolyamának száma: 1-8. évfolyam 
- A tagintézmény – Nikla – évfolyamának száma: 1-8. évfolyam 

 
szövegrész helyébe 
 

12. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 
- Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 
- Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8692. Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. 
- Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8692. Gyugy, Fő u. 19. 
- Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8694. Hács, Fő u. 31. 
- Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8693. Kisberény, Petőfi u. 36. 
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- Csömend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8700 Csömend, Árpád u. 2. 

- Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51. 

 
szövegrész kerül. 
 
14.) Az Alapító Okirat 
 

13.) Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:  
általános iskola – Lengyeltóti:  400 fő 
művészeti tagozat – Lengyeltót:   200 fő 
általános iskola – Szőlősgyörök:  120 fő 
általános iskola – Nikla:   100 fő 
óvoda – Lengyeltót:    132 fő 
óvoda – Szőlősgyörök:     35 fő 
óvoda – Hács:     20 fő 
óvoda – Nikla:    30 fő 

 
szövegrész helyébe 
 

13. Az intézmény típus szerinti besorolása  
13.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
13.2. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
13.3. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó 

 
szövegrész kerül. 
 
15.) Az Alapító Okirat 
 

14. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
14.1.  Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

iskola épülete 
helyrajzi száma: 354/1 
Lengyeltóti, Csokonai u. 5. 
iskola épülete 
helyrajzi szám: 361 
Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8.  
óvoda épülete 
helyrajzi száma: 380 
Lengyeltóti, Zrínyi u. 3. 
óvoda épülete 
helyrajzi száma: 237 
Szőlősgyörök, Iskola u. 1. 
iskola épülete 
helyrajzi száma: 72 
Szőlősgyörök, Szabadság u. 44. 
óvoda épülete 
helyrajzi száma: 72 
Hács, Fő u. 31. 
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óvoda épülete 
helyrajzi száma: 245/1 
Nikla, Berzsenyi D. u. 56. 
iskola épülete 
helyrajzi száma: 75/A; 75/B; 75/F; 75/G 
Nikla, Berzsenyi D. u. 46. 
óvoda épülete 
helyrajzi száma: 68/A 
A székhely intézmény épületei és berendezései, felszerelési tárgyai Lengyeltóti 
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik.  
A tagintézmények épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak a 
tagintézmény fekvése szerinti önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képezik. 
Az ingatlanok fekvése szerinti települési önkormányzatok képviselő-testületei 
térítésmenetes használati jogot biztosítanak az intézmény részére.  
Az ingatlanok felett az intézmény nem jogosult rendelkezni  
( nem idegenítheti el, és nem terhelheti őket ). 
Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatok által végzett beruházások 
következtében előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát 
képezi. 
A térítésmenetes használatba átadott vagyon külső forrásokból  
( pályázat ) keletkezett vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a társult települési 
önkormányzatok közös tulajdonát képezi pályázati önrészük arányában. 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által használatba átadott 
vagyontárgyak a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képezik. 

 
szövegrész helyébe 
 

14. Az intézmény fenntartói és címei:  
- Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.  
- Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8692. Szőlősgyörök, Szabadság u. 18.  
- Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8692. Gyugy, Fő u. 19.  
- Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8694. Hács, Fő u. 31.  
- Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8693. Kisberény, Petőfi u. 36.  
- Csömend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8700 Csömend, Árpád u. 2.  
- Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51.  
 
szövegrész kerül. 
 
16.) Az Alapító Okirat az alábbi új 15. ponttal egészül ki: 
 

15. Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 396662  
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17.) Az Alapító Okirat az alábbi új 16. ponttal egészül ki: 
 

16. Az intézmény OM azonosítója: 034111  
 
18.) Az Alapító Okirat az alábbi új 17. ponttal egészül ki: 
 

17. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény  
 
19.) Az Alapító Okirat az alábbi új 18. ponttal egészül ki: 
 

18. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám  
18.1 Óvoda maximális létszáma 

- Kincsem Napköziotthonos Óvoda 
8693 Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8. 132 fő 

- Lurkó Napköziotthonos Óvoda 
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 44. 30 fő  

- Napsugár Napköziotthonos Óvoda 
8694 Hács, Fő u. 31. 20 fő  

- Niklai Napköziotthonos Óvoda 
8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 46. 30 fő  

18.2. Általános iskola maximális létszáma 
- Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 
általános iskola 400 fő  
művészetoktatási intézményegység 200 fő 

- Gárdonyi Géza Általános Iskola 
8692 Szőlősgyörök, Iskola u. 1. 120 fő  

- Berzsenyi Dániel Általános Iskola 
8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 56. 100 fő  

 
20.) Az Alapító Okirat az alábbi új 19. ponttal egészül ki: 
 

19. Az intézmény évfolyamainak száma  
19.1. A székhelyintézményi – Lengyeltóti – évfolyamok száma: 1-8. évfolyam 
19.2. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 6 évfolyam (előképzővel, továbbképzővel) 
19.3. Művészeti ágak, tanszakok 

Zeneművészet zongora 
 fafúvós: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 
 rézfúvós: trombita, harsona, kürt (tenor és 

bariton kürt), tuba 
 ütőhangszerek 
 szolfézs 
Táncművészet néptánc 
Képzőművészet kézműves 

19.4. A tagintézmény – Szőlősgyörök – évfolyamának száma: 1-8. évfolyam 
19.5. A tagintézmény – Nikla – évfolyamának száma: 1-8. évfolyam 

 
21.) Az Alapító Okirat az alábbi új 20. ponttal egészül ki: 
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20. A feladat ellátását szolgáló vagyon  
Az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, 
az alábbiak szerint: 

a) A 354/1 hrsz. alatt található kizárólagos Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
tulajdonában levő 2 ha 1033 m2 nagyságú Lengyeltóti, Csokonai u. 15. szám alatti 
ingatlanvagyon (iskola épülete). 

b) A 361 hrsz. alatt található kizárólagos Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
tulajdonában levő 1519 m2 nagyságú Lengyeltóti, Csokonai u. 5. szám alatti 
ingatlanvagyon (iskola épülete). 

c) A 380 hrsz. alatt található kizárólagos Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
tulajdonában levő 6513 m2 nagyságú Lengyeltóti, Tűzoltó u. 8. szám alatti 
ingatlanvagyon (óvoda épülete). 

d) A 72 hrsz. alatt található kizárólagos Szőlősgyörök Községi Önkormányzat 
tulajdonában levő 1 ha 0654 m2 nagyságú Szőlősgyörök, Iskola u. 1. és 
Szőlősgyörök, Szabadság u. 44. szám alatti ingatlanvagyon (iskola és óvoda épülete). 

e) A 245/1 hrsz. alatt található kizárólagos Hács Községi Önkormányzat tulajdonában 
levő 1885 m2 nagyságú Hács, Fő u. 31. szám alatti ingatlanvagyon (óvoda épülete). 

f) A 75/A-75/B-75/F-75/G hrsz. alatt található kizárólagos Nikla Községi 
Önkormányzat tulajdonában levő 1 ha 9345 m2 nagyságú Nikla, Berzsenyi D. u. 56. 
szám alatti ingatlanvagyon (iskola épülete). 

g) A 68/A hrsz. alatt található kizárólagos Nikla Községi Önkormányzat tulajdonában 
levő 2680 m2 nagyságú Nikla, Berzsenyi D. u. 46. szám alatti ingatlanvagyon (óvoda 
épülete). 

h) A leltár szerinti ingóvagyon: 
- érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján. 

 
22.) Az Alapító Okirat az alábbi új 21. ponttal egészül ki: 
 

21. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
meghatározása  
- közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény hatálya alá tartoznak) 
- munkaviszony: az intézményben közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú 

munkavégzés keretében foglalkoztatott, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel 
foglalkoztatott munkavállalók (a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény hatálya alá tartoznak) 

- polgári jogviszony (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről hatálya alá 
tartoznak). 

 
23.) Az Alapító Okirat az alábbi új 22. ponttal egészül ki: 
 

22. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X.8.) Korm. 
rendelet szerint, átruházott hatáskörben Lengyeltóti, Szőlősgyörök, Gyugy, Hács, 
Kisberény, Csömend, Nikla Közoktatási Intézményi Társulási Tanács, pályázati eljárás 
során megbízással, határozott időre. 
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A költségvetési szerv vezetője a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-
szakmai Szolgáltató Intézmény igazgatója, aki az intézményben dolgozó 
szakalkalmazott és kisegítő dolgozók tekintetében egy-személyben gyakorolja a vezetői 
és munkáltatói jogosítványokat, s aki a költségvetési szerv képviseletére jogosult. 
A tagintézmények vezetőinek az igazgató tanács általi megbízásához az érintett 
települési önkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes véleményezése szükséges. 
 

24.) Az Alapító Okirat az alábbi új 23. ponttal egészül ki: 
 

23. Záró rendelkezések  
23.1. Felülvizsgálat rendje: az intézmény által ellátott feladatok változását megelőzően, 
illetve az alapító okiratot érintő jogszabályváltozást követő 60 napon belül. 
23.2. Az egységes szerkezetbe foglalásra okot adó változások az okirat első oldalán 
részletezést nyertek. A jelen egységes szerkezetű okiratot készítő jegyző az összeállítás, 
az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja. 

 
 
Felelős:  Papszt Lajos polgármester 
Határidő: 2009. május 15. 
 
6.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

77/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 

Lengyeltóti  Városi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Lengyeltóti  Város   Polgármesteri 
Hivatala  alapító okiratát   az alábbiak  szerint  módosítja:   

Az alapító okirat kiegészül  az alábbi preambulummal: 
 
A  Lengyeltóti   Városi Önkormányzat képviselő-testülete  a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990.évi  LXV. törvény  38.§. (1)  bekezdése,  az államháztartásról szóló  1992.évi  
XXXVIII. törvény  66.§.-a valamint  a költségvetési  szervek jogállásáról  és 
gazdálkodásáról szóló  2008.évi  CV. törvény  2.§. (2) bekezdése  alapján  az alábbi   ( 
egységes  szerkezetbe foglalt  ) alapító okiratot    adja   ki. 
 
Az alapító  okirat 3.) pontja helyébe  az alábbi   szöveg kerül:  
 
3.) Jogszabályban meghatározott  közfeladata:  
Az önkormányzat működésével, valamint  az államigazgatási ügyek  döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával  kapcsolatos   feladatok ellátása  ( 1990. évi LXV.tv.  ( Ötv) 
alapján) 
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3.) Tevékenységi besorolás:  

Alaptevékenységi szakágazat 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 
Szakfeladat  
Tevékenység típusa        Szakfeladat              megnevezése 
alapvető tevékenység         014034   Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
alapvető tevékenység         452014   Mélyépítőipar 
alapvető tevékenység         452025   Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése felújítása 
alapvető tevékenység         552411   Munkahelyi vendéglátás 
alapvető tevékenység         631211   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
alapvető tevékenység         642024   Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése  
alapvető tevékenység         701015   Saját és bérelt ingatlan hasznosítás 
alapvető tevékenység         751142   Területi igazgatási szervek tevékenység  
alapvető tevékenység         751153   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások tevékenysége 
alapvető tevékenység         751164  Települési és  területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási  
                                                          tevékenysége 
alapvető tevékenység         751175   Országgyűlési képviselő választással  kapcsolatos  feladatok 
alapvető tevékenység         751186   Önkormányzati képviselőválasztással  kapcsolatos feladatok 
alapvető tevékenység         751669   Tűzvédelem katasztrófa  elhárítás 
alapvető tevékenység         751834   Vízkárelhárítás 
alapvető tevékenység         751845   Város és községgazdálkodás 
alapvető tevékenység         751856   Települési vízellátás  és vízminőség védelem   
alapvető tevékenység         751867   Köztemető fenntartási feladatok 
alapvető tevékenység         751878   Közvilágítási  feladatok  
alapvető tevékenység         751922   Önkormányzatok és többcélú  kistérségi társulások elszámolásai  
alapvető tevékenység         751966   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  feladatra nem 
                                                          tervezhető  elszámolása                           
alapvető tevékenység         801115   Óvodai nevelés 
alapvető tevékenység         801214   Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
alapvető tevékenység         801225   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános         
                                                          iskolai nevelése oktatása 
alapvető tevékenység         801313   Alapfokú művészet-oktatás  
alapvető tevékenység         805212   Pedagógiai szakszolgálat 
alapvető tevékenység         851297   Védőnői szolgálat 
alapvető tevékenység         851912   Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
alapvető tevékenység         851967   Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
alapvető tevékenység         853211   Bölcsődei ellátás 
alapvető tevékenység         853233   Házi segítségnyújtás 
alapvető tevékenység         853244   Családsegítés 
                                                           -tanyagondnoki szolgálat 
alapvető tevékenység         853255   Szociális étkeztetés 
alapvető tevékenység         853266   Nappali szociális ellátás 
alapvető tevékenység         853311   Rendszeres  szociális  pénzbeli ellátások 
alapvető tevékenység         853322   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
alapvető tevékenység         853333   Munkanélküliek ellátása 
alapvető tevékenység         853344   Eseti pénzbeli szociális  ellátások 
alapvető tevékenység         853355   Eseti pénzbeli  gyermekvédelmi  ellátások 
alapvető tevékenység         901116   Szennyvízelvezetés- és kezelés 
alapvető tevékenység         921815   Művelődési központok, házak tevékenysége 
alapvető tevékenység         921925   Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 
alapvető tevékenység         923127   Közművelődési könyvtári tevékenység 
alapvető tevékenység         924014   Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
alapvető tevékenység         924025    Verseny  és élsport (1) 
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.   
 

Az alapító  okirat  3.) pontjának számozása  4.) pontra annak tartalma az alábbiakra változik:  
 
4.) Alaptevékenysége:  (1) 
 

Alaptevékenységi szakágazat 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 Szakfeladat  
a./ 

Tevékenység típusa        Szakfeladat              megnevezése 
alapvető tevékenység         014034   Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
alapvető tevékenység         452014   Mélyépítőipar 
alapvető tevékenység         452025   Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése felújítása 
alapvető tevékenység         552411   Munkahelyi vendéglátás 
alapvető tevékenység         631211   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
alapvető tevékenység         642024   Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése  
alapvető tevékenység         701015   Saját és bérelt ingatlan hasznosítás 
alapvető tevékenység         751142   Területi igazgatási szervek tevékenység  
alapvető tevékenység         751153   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások tevékenysége 
alapvető tevékenység         751164  Települési és  területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási  
                                                          tevékenysége 
alapvető tevékenység         751175   Országgyűlési képviselő választással  kapcsolatos  feladatok 
alapvető tevékenység         751186   Önkormányzati képviselőválasztással  kapcsolatos feladatok 
alapvető tevékenység         751669   Tűzvédelem katasztrófa  elhárítás 
alapvető tevékenység         751834   Vízkárelhárítás 
alapvető tevékenység         751845   Város és községgazdálkodás 
alapvető tevékenység         751856   Települési vízellátás  és vízminőség védelem   
alapvető tevékenység         751867   Köztemető fenntartási feladatok 
alapvető tevékenység         751878   Közvilágítási  feladatok  
alapvető tevékenység         751922   Önkormányzatok és többcélú  kistérségi társulások elszámolásai  
alapvető tevékenység         751966   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  feladatra nem 
                                                          tervezhető  elszámolása                           
alapvető tevékenység         801115   Óvodai nevelés 
alapvető tevékenység         801214   Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
alapvető tevékenység         801225   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános         
                                                          iskolai nevelése oktatása 
alapvető tevékenység         801313   Alapfokú művészet-oktatás  
alapvető tevékenység         805212   Pedagógiai szakszolgálat 
alapvető tevékenység         851297   Védőnői szolgálat 
alapvető tevékenység         851912   Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
alapvető tevékenység         851967   Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
alapvető tevékenység         853211   Bölcsődei ellátás 
alapvető tevékenység         853233   Házi segítségnyújtás 
alapvető tevékenység         853244   Családsegítés 
                                                           -tanyagondnoki szolgálat 
alapvető tevékenység         853255   Szociális étkeztetés 
alapvető tevékenység         853266   Nappali szociális ellátás 
alapvető tevékenység         853311   Rendszeres  szociális  pénzbeli ellátások 
alapvető tevékenység         853322   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
alapvető tevékenység         853333   Munkanélküliek ellátása 
alapvető tevékenység         853344   Eseti pénzbeli szociális  ellátások 
alapvető tevékenység         853355   Eseti pénzbeli  gyermekvédelmi  ellátások 
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alapvető tevékenység         901116   Szennyvízelvezetés- és kezelés 
alapvető tevékenység         921815   Művelődési központok, házak tevékenysége 
alapvető tevékenység         921925   Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 
alapvető tevékenység         923127   Közművelődési könyvtári tevékenység 
alapvető tevékenység         924014   Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 
alapvető tevékenység         924025    Verseny  és élsport  
 
b./ 
Szakfeladat:  

360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
412000 Lakó-és nem lakó épület építése 
421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék  szállítására  szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás –technikai célú közmű építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés  
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése  fenntartása 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 Zöldterület kezelés 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi  önkormányzati  választásokhoz kapcsolódó  
              tevékenységek 
841117 Európai parlamenti választásokhoz  kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység   
              - okmányiroda  
              - gyámügyi igazgatás 
              - építésügyi igazgatás 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési  kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése,  adóellenőrzés 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával  összefüggő  szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  elszámolásai 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851053 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  ( 1-4) évfolyam 
852012 Sajátos nevelési igényű általános  iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 1-4 évfolyam ) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
             oktatása ( 1-4 évfolyam ) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 5-8 évfolyam ) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             ( 5-8 évfolyam ) 
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852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű  általános iskolai nevelése, 
             oktatása  ( 5-8 évfolyam ) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín –és bábművészeti  
             ágban 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók  napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók  napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai  tanulószobai  nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  nevelése 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012 Korai fejlesztés  gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 
881011 Idősek nappali ellátása 
882000 Önkormányzati  szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres  szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási  támogatás  normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres  lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj  méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
889921 Szociális  étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889925 Családsegítés 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki  szolgáltatás 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások 
890111 Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósítását célzó tevékenységek  és programok 
890301 Civil szervezetek támogatűsa 
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex  felzárkóztatási programjai 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények kiállítások szervezése 
910121 Könyvtári állomány  gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
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910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési  intézmények, közösségi színterek működtetése 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport- tevékenység  és támogatása 
932911 Szabadidős park és strandszolgáltatás 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
960302 Köztemető fenntartás és müködtetés 
 
Az alaptevékenységhez  és az azt  kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szabad kapacitásait  
hasznosíthatja, amely  a 217/1998/( XII.30.)  szóló  Kormányrendelet ( Ámr)  9.§. (5) bek. 
feltételein belül  nem minősül  vállalkozó tevékenységnek, az ebből  származó bevételeit  az 
alaptevékenységére   fordítja,  vállalkozási   és kisegítő   tevékenységet   nem végez.  

A 4/a pontban feltüntetett  szakfeladatrend  2009. december hó 31.-ig hatályos, a 4/b pontban 
feltüntetett  szakfeladat  2010. január hó  1.-től  hatályos. 
  
4.) Gazdálkodási jogkör: 
 
A Polgármesteri Hivatal a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan 
gazdálkodó, s ebből következően az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű. 
 
Az alapító okirat 4.) pontja  hatályát   veszti. 

Az alapító okirat  az alábbi  5.) ponttal egészül ki:  

 

5.) Illetékessége 

Lengyeltóti város, Hács, Gyugy, Kisberény  községek  közigazgatási  területe 

 
5.) Felügyeleti szerv: 
 
A Polgármesteri Hivatal felügyeleti szerve Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete. 
Az 5.) pont helyébe a következő  6.) pont lép: 
 
6.) Alapító szerv neve: 
Lengyeltóti Város Önkormányzata 
8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. (2) 

 
 
7.) A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek a kinevezési (megbízási) rendje: 
 
A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint 
alakul: 
 
a.) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével 
és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a képviselő-testület döntése figyelembevételével a 
polgármester irányítja. 
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A pályázat felhivás közzétételének rendje: 
 

- Belügyminisztérium hivatalos lapjában, legalább egy alkalommal kell, 
- A megyei lapban legalább egy alkalommal kell közzétenni. 

 
8.) A költségvetési szerv megszüntetése: 
 
A Polgármesteri Hivatalt a jogszabály által nevesített esetekben a 6.) pontban megjelölt 
alapitó (Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testülete) jogosult megszüntetni. A 
megszüntetésről az alapitó határozattal dönt, figyelembe véve a 217/1998.(XII.30.) Korm. 
rendelet 11.§.-ában foglaltakat. 
 
Az alapító okirat  5.), 6.), 7.) 8.) pontja  hatályát  veszti. 

 
Az alapító okirat  az alábbi  6.) ponttal   egészül ki:  
 
6.)Alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerv neve és székhelye: 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2.sz. 
 
Az alapító okirat az alábbi  7.) ponttal   egészül ki: 
 
7.) Típus  szerinti besorolása: 
      -  A tevékenységének  jellege alapján:     közhatalmi 
      -  Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:   önállóan működő és gazdálkodó.  
 
Az alapító okirat  az alábbi 8.) ponttal  egészül ki:  
 
8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A Képviselő – testület    - nyilvános  pályázat  alapján  - a jogszabályban  megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés  határozatlan időre  
szól. A pályázati eljárás  előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos  feladatokat a  
polgármester  látja el. 
 
Az alapító okirat  az alábbi 9.) ponttal egészül ki: 
 
9.) Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok: 

- köztisztviselői jogviszony   ( az 1992.évi XXIII.tv. (Ktv) alapján )  
- közalkalmazotti jogviszony ( az 1992.évi XXXIII.tv. ( Kjt ) alapján 
-     munkaviszony   (az 1992.évi XXII.tv. ( Mt. ) alapján ) 
- egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony  ( pl.megbízási jogviszony ) az 
      az 1959. évi IV. tv. ( Ptk) alapján                       
 

 
 
 
 
 
 



 39 

9.) A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények:  

 
Intézmény neve:                                                    Székhelye,  címe: 
 

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár          8693 Lengyeltóti   Rákóczi út  22. 
 
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ                          8693 Lengyeltóti  Csokonai  utca  3.(1) 
 
 

Az alapító okirat  9./ pontjának számozása  10.) pontra módosul annak tartalma az alábbira 
változik:  
 
10.) A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési  szervek: 
 

Intézmény neve:                                                                        Székhelye,  címe: 
 

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár          8693 Lengyeltóti   Rákóczi út  22. 
 
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ                          8693 Lengyeltóti  Csokonai  utca  3.(1) 
 

Határidő: 2009. május 15. 
Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
7.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

78/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                              az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módositását 
                              elfogadja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
 
8.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének 2.sz. módositása. 
 
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: 
 

79/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                 21/2009.(II.26.) képviselő-testületi határozatával jóvá- 
                                 hagyott és a 41/2009.(III.26.) határozattal módositott 
                                 2009.évi Éves Közbeszerzési Terv 2.sz. módositását 
                                 jóváhagyja. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
9.) KEOP-2009-3.3.0 erdei iskola és erdei óvodahálózat infrastrukturális fejlesztése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Amikor a pályázat elindult, akkor 0 %-os önrészt volt, ami ma 10 %-os. Javasolja a 
testületnek, mivel a pályázat folyamatos, igy 2010-es kötelezettségvállalással történjen annak 
beadása.  
 
Zsombok Lajos képviselő-testületi tag 
 
Egyetért a polgármester úr által elmondottakkal. A bizottsági ülésen felvetődött az a fajta 
javaslat is, amennyiben lehetséges akkor ütemezzék 2-3 évre, vagy ne a legmagasabb 
összegre pályázzanak.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Nem javasolja, hogy kisebb önrésszel kevesebb összegre nyújtsanak be pályázatot. Egyetért 
azzal, hogy 2-3 évre ütemezzék.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Ilyen kicsi beruházást 3 évre nem szabad elhúzni, véleménye szerint 2010-2011-es években 
meg kell valósitani.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

80/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
  
                              1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                   a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Köz- 
                                   alapitvánnyal kötendő konzorciumi megállapodást jóvá- 
                                   hagyja. 
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                              2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                   a KEOP-2009-3.3.0. az erdei iskola és erdei óvódahálózat 
                                   infrastrukturális fejlesztése c. pályázathoz szükséges 10 % 
                                   saját forrás összegét (8.888.889,-Ft) a 2010-2011.évi  
                                   költségvetés terhére biztositja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
10.) A 2008.évről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

81/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                a 2008.évről szóló „Éves statisztikai összegzést” 
                                jóváhagyja. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
11.) Lengyeltóti Város Önkormányzata és a Tanusz Kft. közötti ingatlan használati szerződés 
elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az ingatlan használati szerződés  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

82/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                            A képviselő-testület Lengyeltóti Város Önkormányzata és a  
                            Tanúsz Kft. között létrejött ingatlan használati szerződést 
                            jóváhagyja. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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12.) Lengyeltóti Tanuszoda Projekt PPP konstrukció keretében történő megvalósitásához 
kapcsolódó Egyedi Szolgáltatási Szerződés módositása, Nyilatkozat elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az nyilatkozat és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

83/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                               A képviselő-testület a Lengyeltóti Tanuszoda Projekt 
                               PPP konstrukció keretében történő megvalósitásához 
                               kapcsolódó Egyedi Szolgáltatási Szerződés módositását, 
                               valaint a Tanusz Kft, és a Hidképitő Zrt. között létrejövő 
                               nyilatkozatot jóváhagyja. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
  
 
13.) Albrecht Schwabe németországi lakos ingatlan felajánlási ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az ingatlan tehermentes 
  
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

84/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                Albrecht Scwabe D-35315 Homberg, Torstr.15.szám 
                                alatti lakos tulajdonát képező Lengyeltóti, Pusztaberény, 
                                Újsor 1542 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó felajánlási 
                                kérelmét elfogadja, az ingatlant téritésmentesen, ajándé- 
                                kozás jogcimen tulajdonba veszi. 
                                A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgár- 
                                mestert az ajándékozási szerződés megkötésére. 
 
                                 Határidő: értelem szerint  
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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14.) Sándor József és Sándor Józsefné Lengyeltóti, Mamócspuszta 1.sz. alatti lakosok 
számára szociális bérlakás biztositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

85/2009.(V.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, 
                                  Zrinyi u.27. (985/A/5 hrsz.) szám alatt lévő önkormányzati 
                                  lakást Sándor József és Sándor Józsefné számára szociális 
                                  bérlakásként nem utalja ki. 
 
                                  Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
15.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntető cimek alapításáról 
és adományozásáról szóló 3/1992.(V.11.) rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

11/2009.(V.15.) rendelete 
a 13/1994.(V.26.), 6/1998.(V.27.), a 6/2000.(II.15.), a 

13/2007.(IV.27.), valamint a 14/2007.(VI.1.) rendeletekkel módositott  
a kitüntető cimek alapitásáról és adományozásáról 

szóló 3/1992.(V.11.) rendelet módositásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A május 22-én tartandó alapkőletételre a meghivók a holnapi nap folyamán postázásra 
kerülnek.  
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Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek és kitüntető címek elbírálását zárt ülés 
keretében folytatja.  
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                   Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                        polgármester  
 


