
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 28-án 
megtartott rendkivüli üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdős József, Kóczián Lászlóné, Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, 

Semsey Ottó, Zsombok Lajos képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezető, 
- Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezető, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató 
 
 
Távol maradt: - Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Kenyér Endre, Székely-Benke  
                          László képviselő-testületi tagok 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
7 fő képviselő-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja.  
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Lengyeltóti Város 2009.évi LEKI pályázata a Csalogány u.2.sz. alatti épület tető építési 
munkáira. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
2.) Lengyeltóti Város 2009.évi TEKI pályázata a Csokonai u.1.sz. alatti önkormányzati épület 
tetőfelújitására. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Lengyeltóti Város 2009. évi LEKI pályázata a Csokonai u.3.sz. alatti épület homlokzat és 
tető felújitására. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) Lengyeltóti Város 2009.évi TEKI pályázata  Zrinyi utcában parkolók épitésére. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
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5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
6.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Területi védőnői szolgálat biztositására kötött társulási megállapodás megszüntetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Marcali Tűzvédelmi Alapitvány támogatása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Törpi-Kék Egyesület támogatási kérelme. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
12.) Lengyeltóti Óvoda támogatási kérelme. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

88/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 

                             A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                             pontokkal egyetért. 
 
 
 
1.) Lengyeltóti Város 2009.évi LEKI pályázata a Csalogány u.2.sz. alatti épület tető építési 
munkáira. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

89/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                   A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                   hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által  
                   meghirdetett  LEKI (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
                  A pályázat célja: Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti épület tető  
                  építése. 
                  A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Csalogány u.2.  
                  hrsz: 364/1 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2009.év 

Saját forrás 1.287.275 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 6.992.319 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 8.279.594 

 
                A képviselő-testület a 2009.évi saját forrás összegét a 2009.évi  
                költségvetéséről szóló 3/2009.(II.27.) rendelet tartalék-kerete  
                terhére biztosítja.  
               A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
              Határidő: 2009. június 2.  
              Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
2.) Lengyeltóti Város 2009.évi TEKI pályázata a Csokonai u.1.sz. alatti önkormányzati épület 
tetőfelújitására. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

90/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                             A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                             hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett   
                             TEKI (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
                             A pályázat célja: Lengyeltóti, Csokonai  u.1.sz. alatti épület tetőfelújítása 
                             A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Csokonai u.1..  
                             hrsz: 364/2 
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A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2009.év 

Saját forrás 745.404 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 4.055.000 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 4.800.404 

 
                        A képviselő-testület a 2009.évi saját forrás összegét a 2009.évi  
                        költségvetéséről szóló 3/2009.(II.27.) rendelet tartalék-kerete terhére biztosítja.                
                        A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
                        Határidő: 2009. június 2. 
                        Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
3.) Lengyeltóti Város 2009. évi LEKI pályázata a Csokonai u.3.sz. alatti épület homlokzat és 
tető felújitására. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

91/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                   A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                   hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett  
                   LEKI (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
                   A pályázat célja: Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti épület homlokzat  
                   és tető felújítása. 
                   A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Csokonai u.3. hrsz: 365 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2009.év 

Saját forrás 1.126.884 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 6.130.787 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 7.257.671 
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                      A képviselő-testület a 2009.évi saját forrás összegét a 2009.évi  
                      költségvetéséről szóló 3/2009.(II.27.) rendelet tartalék-kerete  
                      terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert  
                      a pályázat benyújtására. 
 
                     Határidő: 2009. június 2.  
                     Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
4.) Lengyeltóti Város 2009.évi TEKI pályázata  Zrinyi utcában parkolók épitésére. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Somogyváron tartott megbeszélésen elfogadták a kistérség kifogásait, igy 100 milliós keret 
visszakerült a városrehabilitációs keretbe, és 80 millió forint a vizrendezés II. ütemére. 2010-
13-ig az emlitett keretekre tud pályázni a város. Az 1,4 milliárd forintból 380 millió forintot 
forditanak a roma programokra.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy mi fog történni a pulykavágóhiddal, ha nem tudnak útra pályázni?  
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Az Eredetileg ezt a 4,5 millió forintot a Pusztaszentgyörgi bekötút épitésére szánták, de az 
MNV Zrt. a mai napi nem adta át az önkormányzatnak, igy pályázatot nem tudnak benyújtani. 
Meg kell várni a következő pályázatot, mert nem lehet kockáztatni. A tulajdonos murvás utat 
fog csináltatni.  
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

92/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                   A Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                   hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett   
                   TEKI (jogcím) támogatására pályázatot nyújt be. 
                   A pályázat célja: Lengyeltóti, Zrinyi utcában parkolók épitése 
                   A fejlesztés megvalósulási helye: 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.  hrsz: 339/8 
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A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2009.év 

Saját forrás 794.283 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 4.500.937 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 5.295.220 

 
                     A képviselő-testület a 2009.évi saját forrás összegét a 2009.évi  
                     költségvetéséről szóló 3/2009.(II.27.) rendelet tartalék-kerete terhére  
                     biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
                     Határidő: 2009. június 2. 
                     Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

12/2009.(V.29.) rendelete 
a 7/2009.(III.27.), valamint a 10/2009.(IV.23.)  

rendelettel módositott 
Az Önkormányzat 2009.évi költségvetését megállapitó 

3/2009.(II.27.) rendeletének módositásáról 
 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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6.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 
 
Az Államkincstár véleménye, hogy a legjobb anyagokat Lengyeltótiból kapták, az egyetlen 
teljesen hibátlan alapitó okirat az Iskoláé lett, melyet Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezető 
készitett.  
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

93/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
a) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ alapító okiratának módosításáról szóló 74/2009.(V.14.) számú határozatát 
visszavonja.  
b) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerv a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a határozat 1.számú 
melléklete szerint módositja és a módositásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapitó okiratot 
elfogadja.  

1.számú melléklet: 
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: 
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„4. Jogszabályban meghatározott 
    közfeladata:   étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,  
     nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás 
     bölcsődei ellátás  

(az 1993. évi III. tv. 57.§ (4) bek. alapján)” 
 
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: 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.  
 

Az 5. a) pontban feltüntetett szakfeladatrend 2009. december 31-ig hatályos, a 5. b) 
pontban feltüntetett szakfeladatrend 2010. január 1-től hatályos.  
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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 1992. évi XXXIII. tv. /Kjt./ valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm.rend. /Vhr./ 
alapján)” 

 
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.”  
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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.  
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: azonnal 
            Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
7.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

94/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési 
Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 75/2009 (V.14.) számú képviselő-
testületi határozatát visszavonja. 
2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési 
Ház és Könyvtár alapitó okiratát az 1.számú melléklet szerint módositja és a módositásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapitó okiratát elfogadja.  
 

1.számú melléklet  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapítói jogokkal felruházott 
irányító szerv a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2008. május 28-án kiadott, 
módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése alapján 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: 
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„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. 
 
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 
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• 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: 
 
 
„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 
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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 
 
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.  

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. 

 
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  
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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  
 
Az intézmény kisegítő tevékenységének aránya az eredeti kiadási előirányzatainak 
összesen évi 3%-os mértékét nem haladhatja meg. 
 
A 7. pontban feltüntetett szakfeladat 2010. január 1-től hatályos.” 
 
szövegrész kerül. 
 
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 
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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. 
 
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 
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• 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:  
 

 
„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. 
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      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) 

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) ” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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8.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

95/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
1.A Lengyeltóti Városi Önkormányzat  Képviselő-testület    77/2009/V.14./ számú határozatát 
visszavonja. 
2. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lengyeltóti Város Polgármesteri 
Hivatala 2009. május 28-án kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapitó okiratát az 1.számú 
melléklet szerint módositja és a módositásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapitó okiratot 
elfogadja.  
 

1.számú melléklet  
 

A  Lengyeltóti   Városi Önkormányzat képviselő-testülete  a helyi önkormányzatokról szóló  
2008.évi  CV. törvény  2.§. (2) alapján   a Lengyeltóti Város  Polgármesteri Hivatala  2008. 
május hó 28-án  kiadott   egységes  szerkezetbe foglalt  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) 

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 



 21 

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) 
  
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 
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 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 
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  
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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 ) 
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 
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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 
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 
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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. 
 
A pályázat felhivás közzétételének rendje: 
 

- Belügyminisztérium hivatalos lapjában, legalább egy alkalommal kell, 
- A megyei lapban legalább egy alkalommal kell közzétenni. 
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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. 
( a 1990.évi LXV. törvény  36.§. (1)  valamint  az 1992.évi XXIII. törvény  8.§. alapján) 
 
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                       

 
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:  
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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: azonnal 
Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
9.) Területi védőnői szolgálat biztositására kötött társulási megállapodás megszüntetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy vitái vannak a polgármesterekkel, mivel a plusz pénzeket kérik 
visszaosztani, a védőnői szolgálaton 1,8 e Ft. hiány van, azt pedig oldja meg Lengyeltóti. 
Nincs más megoldás, csak az, hogy Lengyeltóti kezdeményezze a megállapodás módositását. 
A szőlősgyöröki védőnőt rendelte át Buzsákba, mivel össze lesz vonva a körzet. Az OEP 750 
pontot állapit meg egy finanszirozási körzetnek, ezért szükséges azok összevonása.  
 
Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 
 
Az előterjesztés arról szól, hogy kilépnek a társulásból, de nem ez lenne a határozat, hanem 
az, hogy kezdje meg a Lengyeltóti Önkormányzat Polgármestere a tárgyalásokat a társulási 
megállapodás módositására.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

96/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert, hogy a területi védőnői     
                                szolgálat biztositására 2005. június 22-én 
                                kötött társulási megállapodás módositása ügyében eljárjon. 
  
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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10.) Marcali Tűzvédelmi Alapitvány támogatása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

97/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 a Marcali Tüzvédelmi Közalapitvány részére  
                                 3354x100,-Ft összesen: 335.400,-Ft támogatást biztosit 
                                 tüzvédelemmel kapcsolatos eszközök beszerzéséhez. 
                                 Az adott támogatási összeg felhasználásáról támogatott 
                                 2010. május 31-ig köteles a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
                                 Képviselő-testülete felé elszámolni. 
                                 Amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, 
                                 úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamattal növelve 
                                 tartozik visszafizetni. 
 
                                 Határidő: 2009. május 31. 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
11.) Törpi-Kék Egyesület támogatási kérelme. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

98/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                  a Törpi-kék Egyesület kérelmét nem támogatja. 
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
12.) Lengyeltóti Óvoda támogatási kérelme. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

99/2009.(V.28.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                    a Lengyeltóti Óvoda 2009.évi költségvetésébe a  
                                    polgármesteri keretből a 2009.évi gyermeknap meg- 
                                    rendezéséhez 25.000,-Ft-ot biztosit. 
                                    A fenti összeggel a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
                                    2009.évi költségvetési rendeletét módositani kell. 
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
 
Papszt Lajos polgármester a továbbiakban tájékoztatja a jelenlévőket a Tóti Napok előzetes 
programjáról. 
 
 
Megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                            Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                                 polgármester  
 


