
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 25-én 
megtartott üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

Lenner Vilmos, Semsey Ottó, Zsombok Lajos képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Posza Jánosné mb. pénzügyi irodavezető, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezető,  
- Sándor János főmunkatárs, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Bódis Attiláné főeladó 

 
Jelen van továbbá: Pietlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató. 
 
Távol maradt: Dankó József, Erdős József, Makarész Zoltán, 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.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Lengyeltóti I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvosi álláshelyének meghirdetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) E-ON Áramszolgálati Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) A területi védőnői szolgálat biztositására kötött megállapodás módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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5.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulás Megállapodásának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
6.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai- szakmai Szolgáltató Intézmény Alapitó Okiratának 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Veres Margit lengyeltóti lakos számára a szolgálati lakás lakhatási jogának 
meghosszabbitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Somogyvár és Környéke Közmunkaprogram Társulás megszüntetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4.számú módositási ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) A védőnői szolgálat ellátási területének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) számú rendelet és 
üzemeltetői szerződés felülvizsgálata, kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezet 
elfogadása, pályázat kiirása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
12.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Bejelentések. 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

100/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                             A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                             pontokkal egyetért. 
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1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

101/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
                                szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
2.) Lengyeltóti I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvosi álláshelyének meghirdetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy felvette a kapcsolatot az ügyeletet működtető Emergency Kft-
vel, nyújtsanak segitséget az egészségügyi ellátás zavartalan működésére.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a praxisjogot személyhez füződő jogként kezelik most az OEP-
nél, és az ÁNTSZ-nél, nem pedig a helyhez kötött jogként. Gyakorlatilag ha valakinek 
praxisjoga van, és új helyen vállal munkát nem kell neki új praxisjogot szereznie. A 
pályázatban kikötötték, hogy vállalkozói jogviszony keretében lássa el az orvos a feladatát, 
nem pedig közalkalmazottként.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tag 
 
Tudomása szerint hiába rendelkezik a pályázó vállalkozói igazolvánnyal, az úgy lesz 
érvényes, ha itteni telephelyhez kötik.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Amennyiben egy orvos szerzett vállalkozói jogon egy praxisjogot és elmegy más településre, 
akkor rögtön folytathatja azt a vállalkozói tevékenységet, nem kell neki közalkalmazottnak 
lenni.  
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

102/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
                            Papszt Lajos polgármestert, hogy az Egészségügyi Közlönyben 
                            az alábbi hirdetés közzétételéről gondoskodjon: 
 
                            A pályázatot meghirdető szerv neve, cime: 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                            8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. 
 
                            Munkahely és munkakör megnevezése: 
                            háziorvos 
                            - területi ellátási kötelezettséggel (Lengyeltóti I.sz. háziorvosi körzet) 
                            - vállalkozási formában 
                            - ügyeleti lehetőséggel 
 
                            Pályázati feltételek: 
                            - A 4/2000.(II.25.) EüM. rend. 2000.II.tv. 18/2000.(II.25.) Korm.rendelet- 
                               ben foglalt képesitési és egyéb feltételek megléte, 

                      - büntetlen előélet 
                      - cs: képesitést igazoló okiratok másolata, 
                      - háziorvosi szv. meglétét igazoló okirat másolata, 
                      - részletes, fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajz, 
                      - vállalkozói igazolvány másolata, 
                      - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány, 
                      - orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány 
                         másolata, 
                      - működési nyilvántartásba vétel igazolása, 
                      - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt- 
                         vevők megismerhetik a pályázati anyagot. 
 
                Juttatások, egyéb információk: 
                      - h: 2009. augusztus 15. 
                      - e.h: a h. lejártát követő képviselő-testületi ülés 
                      - az állás betölthető: 2009. szeptember 1.  
                      - szolgálati lakás biztositott, 
                      - asszisztensi állás betöltéséről a pályázó gondoskodik, 
                      - a képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást 
                         eredménytelennek nyilvánitsa, 
                       - a pályázatok benyújtása: Lengyeltóti Város Polgármesteréhez  
                         az Önkormányzat cimére (8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2.) 
                      - további felvilágositás kérhető Papszt Lajos polgármestertől a 
                         85-330-873-as telefonszámon vagy személyesen, 
                      - a praxisról felvilágositás Dr. Székely Anikótól kérhető a 
                        06-30-327-7013-as telefonszámon. 
 
                  Határidő: azonnal 
                  Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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3.) E-ON Áramszolgálati Zrt-vel együttműködési megállapodás megkötése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
Az együttműködési megállapodásban rögzitett jogszabályokkal kapcsolatosan ad 
felvilágositást a képviselő-testületnek. A védőtávolságokra hivatkozik a megállapodás, mely 
szerint 1 méteres védőtávolságtól több méterig kell biztositani a gallyak távolságát a 
vezetéktől. Azért kerül ez hangsúlyozásra , mert nem favágásról szól a jogszabály, hanem 
gallyazásról és szükség esetén favágásról. Védve a természeti értékeket.  
 
Borbély Róbert   főelőadó 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendelet a biztonsági övezet terjedelmét az 
alábbiakban állapitja meg: 
1-35 kV névleges feszültségszint között 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely 
belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előirásainak megtartásával létresült, 2,5 méter, 
1000 V alatti kisfeszültségű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 méter. 
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Megkérdezi, hogy a problémás helyeken a légkábelt nem lehetne-e kiváltani földkábellel?  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Ki lehet váltani, de az az önkormányzat feladata és ötszörös az árkülönbség.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Minden vidéknek meg van a maga arculata, amelybe véleménye szerint nem illik bele a 
gömbfa. Javasolja, hogy őrizzék meg a város polgári arculatát és ahova lehet másik fát 
ültessenek. Az emlékműnél lévő oszlop ügyében kéri polgármester urat, hogy folytasson 
tárgyalást az E-ON-al.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Megitélése szerint nagyon etikusan jár el az E-ON azzal, hogy ilyen mértékben 
együttműködik az önkormányzattal.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
A fák vásárlásánál figyelembe kell venni, hogy milyen nehéz karbantartani őket, ahhoz 
szakember kell aki megmetszi.  
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Papszt Lajos  polgármester 
 
A gömbfa igényel legkevesebb törődést. Egyetért azonban Zsombok úrral abban, hogy az 
arculat megőrzése érdekében ahova más fa is ültethető, oda ne gömbfa kerüljön.  
 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Az együttműködési megállapodásban foglaltakról a lakosságot tájékoztatni kell. Biztosan 
lesznek problémák, hisz van olyan lakás, amely előtt 20-30 éve van már a fa és az az 
állampolgár  szivéhez nőtt. Nehéz lesz meggyőzni őket arról, hogy ki kell vágni, vagy 
gallyazni kell.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Bizonyos intervallumot ki kell kötni a megállapodásban: csak lombhullás időszakában a 
hivatallal egyeztetve lehet a munkákat megkezdeni. Érzelmi alapokat is figyelembe kell 
venni. Aki ültette a fát, annak kivágás után oda kell adni. Nem pedig tüzifa akciókat kell 
szervezni. Ez a testület döntésén múlik, és a műszaki csoport egy jegyzőkönyv felvételével 
ismerteti át a fa átvételét.    
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

103/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                              együttműködési megállapodást köt az E-ON Dél-dunántúli 
                              Áramhálózati Zrt. Nagykanizsai Régióközpontjával Lengyeltóti 
                              közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő 
                              ingatlanokat érintő villamos berendezések és vezetékek bizton- 
                              sági övezetében lévő növényzet mindkét fél számára meg- 
                              felelő állapotba történő hozása és a megteremtett szabványos 
                              állapot folyamatos fenntartása vonatkozásában. A mellékelt 
                              együttműködési megállapodást a következő módositásokkal 
                              fogadja el: 

1. A megállapodás 3.) pont 2) alpontja a következő szövegre 
módosul: 
„A felvett jegyzőkönyv alapján az E-ON a szükséges 
gallyazási, kivágási tevékenységet elvégzi, a kivágott fák, 
lemetszett gallyak elszállitásáról saját költségén gondoskodik.” 

 
2. A megállapodás 3.) pont 5.) alpont e.) bekezdés helyére a 

következő szövegrész kerül: „Rendelkezik a település köz- 
területein kivágott növényekkel, ágakkal, gallyakkal.” 

 
3. A megállapodás 4.) pont kiegészül az alábbi 6.) alponttal: 



 7 

„A megállapodás szerinti, az ellenőrző bejáráson felvett 
fák metszését, kivágását lombhullást követően, következő 
év április 15-ig kell elvégezni.” 

                                A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert 
                                az együttmüködési megállapodás aláirására. 
 
                                Határidő: értelem szerint 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  

 
 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

104/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 úgy határoz, hogy amennyiben az önkormányzat és 
                                 E-ON között megkötendő együttműködési megállapodás  
                                 végrehajtása során közterületen kivágott fára közterülethez 
                                 csatlakozó ingatlan tulajdonosa igényt tart, úgy az 
                                 külön kérelem alapján átadás-átvétellel az ingatlantulajdonos 
                                 részére az Önkormányzat a fát átadja. 
 
                                 Határidő: értelem szerint 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
4.) A területi védőnői szolgálat biztositására kötött megállapodás módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

105/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                          területi védőnői szolgálat biztositására kötött megállapodását 
                          a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapo- 
                          dásának módositását követően, az alábbiakban módositja: 
 
                          A Megállapodás V. bekezdés Pénzügyi feltételek 1.pontja az 
                          alábbiakra módosul: 
                          „V.) Pénzügyi feltételek 
                          1. A területi védőnői feladatellátásának engedélyezett működési 
                              kiadásai és az OEP által nyújtott támogatás közötti különbözetet 
                              a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban részt vevő  
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                              települések önkormányzatai a saját védőnői körzetük esetében a 
                              folyó évi költségvetési tervükben szereplő kiadás és bevétel 
                              különbségével, pénzügyi hozzájárulás formájában a Lengyeltóti 
                              Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11743105-15396523- 
                              00000000.számú költségvetési  elszámolási számlájára havonként 
                              a tárgyhónapot megelőző hónap 29. napjáig téritik meg. A költség- 
                              vetés évközi változásai, illetve a tényleges bevétel és kiadás miatti 
                              eltérés elszámolása utólagosan az elfogadott zárszámadás alapján 
                              történik. Pénzmaradvány keletkezése esetén annak összegét a  
                              következő évben az adott körzetben kell bevételként figyelembe 
                              venni.” 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
5.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulás Megállapodásának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

106/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóvá- 
                                 hagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
                                 Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módositását: 
                                 A Megállapodás XI.rész 5.) pontja, az alábbi 5.) ponttal 
                                 egészül ki: 
                               1. „5.a.) A területi védőnői szolgálat esetében a társulás tagjai 
                                   a saját védőnői körzetük OEP által nem finanszirozott  
                                   működési költségeihez a folyó évi költségvetési tervükben 
                                   szereplő kiadás és bevétel különbségével járulnak hozzá 
                                   időarányosan havonta. A költségvetés évközi változásai, 
                                   illetve a tényleges bevétel és kiadás miatti eltérés elszámolása 
                                   utólagosan az elfogadott zárszámadás alapján történik. 
                                   Pénzmaradvány keletkezése esetén annak összegét a következő 
                                   évben az adott körzetben kell bevételként figyelembe venni.” 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
6.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai- szakmai Szolgáltató Intézmény Alapitó Okiratának 
módositása. 
 



 9 

Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

107/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                 Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészet- 
                                 oktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
                                 Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Alapitó Okiratát 
                                 az alábbiak szerint módositja: 
                                 Az Alapitó Okirat 12. Alapitói jogokkal felruházott irányitó 
                                 szerv neve, székhelye: cimszó helyett az alábbi szövegrész 
                                 kerül: 
                                          12. Irányitó szerv neve, székhelye:  
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
7.) Veres Margit lengyeltóti lakos számára a szolgálati lakás lakhatási jogának 
meghosszabbitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

108/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrinyi M.u. 
                              27. (985/A/2 hrsz.) szám alatt lévő önkormányzati szolgálati 
                              lakást Veres Margit részére 2010. július 30-ig biztositja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
8.) Somogyvár és Környéke Közmunkaprogram Társulás megszüntetése. 
 
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: 
 

109/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a 
                              társulásban fenntartott Somogyvár és Környéke Önkormányzatok 
                              Közmunkaprogram Társulás irányitó szerve – a költségvetési 
                              szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvény 
                              alapján felülvizsgálta az irányitása alá tartozó Somogyvár és 
                              Környéke Önkormányzatok Közmunkaprogram Társulás  
                              (székhelye: Somogyvár, Kaposvári u.2.) költségvetési szerv 
                              közfeladat ellátását. 
                              A felülvizsgálat eredményeként dönt arról, hogy az intézményt –  
                              költségvetési szervet – 2009. július 1. napjával jogutód nélkül 
                              megszünteti, ettől a naptól nem vállalhat kötelezettséget. 
                              A megszünő költségvetési szervnek vagyona és vagyon értékű 
                              joga, továbbá kötelezettsége nincs. A megszünő költségvetési 
                              szervnek nincs elismert vagy nem vitatott pénz – vagy pénzben 
                              kifejezett tartozása. 
                              A képviselő-testület a mellékelt megszüntető okiratot elfogadja. 
                              A képviselő-testület utasitja a polgármestert, hogy a társulás meg- 
                              szűnése ügyében – a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése 
                              céljából – tegyen eleget bejelentési kötelezettségének a Magyar 
                              Államkincstár felé. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
9.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4.számú módositási ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

110/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Virányi 
                            Épitész Stúdió Kft. (képviseli: Lőrincz Piroska ügyvezető) által 
                            javasolt, a Lengyeltóti 0158 hrsz-ú, 3 ha, 5468 m2 nagyságú  
                            ingatlan övezeti besorolásának Kü-l (különleges-idegenforgalmi) 
                            övezetről Gip (gazdasági-ipari) övezetre történő módositási 
                            eljárását meginditja és a Településrendezési Terv 4.számú  
                            módositását megrendeli a külön megkötött településrendezési 



 11 

                            szerződés szerint. A rendezési terv módositásának költsége: 
 
 
                            700.000,-Ft+ÁFA, összesen: 875.000,-Ft, melyet teljes egészében  
                            kérelmező, Molnár István Zoltán fizet meg tervező részére a  
                            három érintett fél között megkötendő tervezési szerződés szerint, 
                            melyben az Önkormányzat, mint megrendelő Molnár István Zoltán 
                            kérelmező pedig, mint finanszirozó szerepel. 
                            A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert, 
                            a településrendezési, majd ezt követően a tervezési szerződés  
                            aláirására. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
10.) A védőnői szolgálat ellátási területének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

111/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                 
                     Lengyeltóti Városi Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltató, 
                     Képviselő-testülete, a védőnői körzethatár módositással érintett 
                     képviselő-testületek határozata alapján az 1.sz. melléklet szerint, 
                     kérelmet nyújt be a védőnői körzethatár módositásokat illetően az 
                     ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi, Lengyeltóti, Nagyatádi Kistérségi 
                     Intézete felé. 
 
                                                                                                   1.sz. melléklet 

                       
        Határidő: azonnal 
        Felelős: Papszt Lajos polgármester  

 
 

Település/ellátandó intézmény neve FIN kód Védőnő neve 
Buzsák, Buzsák ált. iskola 140097521 Helyettesítés 
Somogyvár, Somogyvári ált. iskola, Somogyvár Speciális általános 
iskola, felső tagozat  

140097522 Pohner Zsuzsanna  

Lengyeltóti, Kisberény, Lengyeltóti Általános Iskola 140097523 Csécs Bernadett 
Lengyeltóti, Hács, Lengyeltóti általános iskola 140097524 Dr. Horváthné Czakó 

Erika  
Szőlősgyörök, Gyugy, Szölösgyörök Általános Iskola 140097526 Tóth Andrásné 
Öreglak, Öreglak Ált. iskola, Somogyvár spec. ált.iskola alsó tagozat  140097530 Szarka Diána 
Somogyvámos, Pamuk, Somogyvámos ált iskola, Somogyvár spec. ált. 
iskola, szakiskola  

140097546 Völgyesiné Gável 
Gyöngyi 
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Makarész Zoltán képviselő-testületi tag megérkezik az ülésre.  
 

 
11.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) számú rendelet és 
üzemeltetői szerződés felülvizsgálata, kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezet 
elfogadása, pályázat kiirása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
A napirenddel kapcsolatban személyes érintettséget jelent be.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

112/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                           A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 19.§. 
                           (2) bek. értelmében Kenyér Endre képviselő-testületi tagot 
                           személyes érintettség miatt a szavazásból kizárja. 
 
 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért azzal, hogy több helyre küldjék meg a pályázati felhivást. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
Technikailag hogyan bonyolódik le a pályázat? 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A testület által meghatározott testületi szolgáltatóknak megküldésre kerül a Szerződés. Ez egy 
meghivásos pályázat, nem kell semmilyen újságban közzétenni. Amennyiben a szolgáltató 
pályázni kiván, és vállalja a testület által kikötött feladatokat, akkor eldöntik, hogy kivel 
kötnek szerződést.  
 
Zsombok Lajos képviselő-testületi tag 
 
A Szerződés 9.) pontjában rögzitett pontok meghatározzák a vállalkozói feladatait. Megitélése 
szerint a felsoroltakat nem, vagy csak részben teljesitette a üzemeltető. Ki lehet jelenteni, 
hogy ilyen rendetlen és elhanyagolt temető, mint Lengyeltótiban nincs a környéken.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint a Szerződés összeállitásánál elkövették azt a hibát, hogy átvették más 
települések szerződését és több olyan pont van benne, ami nem vonatkozik a helyi 
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szolgáltatásra. Példaként emliti, hogy kikötik a temető zárását, de miről beszélnek, amikor a 
nyugati temetőben 1 éve hiányik 40 méter kerités.  
 
Hóesésben nem látja szükségét annak, hogy reggel hét óráig kerüljenek letakaritásra az utak. 
Megitélése szerint nincs rá szükség, kivéve, ha temetés van.  Hiányosságként emliti továbbá a 
hangositás hiányát. 
 
Semsey Ottó  képviselő-testületi tag 
 
Többen jelezték már, hogy a fűnyirás után nem teszik rendbe a sirokat.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Fontos, hogy nem csak temetési szolgáltatásról hanem temetők üzemeltetéséről is szól a 
Szerződés, igy több elvárásaik lehetnek az üzemeltető felé.  
 
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
A záró rendelkezésekbe javasolja beleirni, hogy a megállapodás szerves részét képezi, hogy a 
pályázó köteles a helyi rendeletet megismerni és tudomásulvenni.  
 
A hangositással kapcsolatban elmondja, hogy az nem ennek a Kegyeleti Közszolgáltatási 
szerződésnek a feladata. Hangositani a temetkezési vállalkozó, vagy azon személy jogosult, 
aki ilyen jellegű tevékenységet folytathat.  
A Közszolgáltató feladata a sirkertekben lévő fák és egyéb növények gondozása, ápolása. A 
szolgáltatótól elvárható, hogy ne a lakosság jelezze az esetleges csőtörést, hanem figyelje azt.  
A ravatalozó külső tatarozása az önkormányzat, viszont a belső meszelés, tisztántartás a 
vállalkozó kötelessége.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a sirhelyek kijelölése az önkormányzat 
feladata. Van olyan év, amikor egy egyáltalan nem temetnek új sirhelyre, mivel nagyon sok a 
rátemetés. 
A hóeltakaritást minden esetben a betonúton elvégezték. A tuják nagyon későn lettek ültetve 
és az önkormányzat vállalta, hogy öntözi. Nem biztos, hogy a locsolás hiánya miatt mentek 
tönkre. Kéri, hogy a hütő nagyjavitása ne 100 %-ban a vállalkozó feladata legyen, a kisebb 
javitásokat eddig is elvégezték.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással alábbi határozatot hozza: 
 

113/2009.(VI.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                           Lengyeltóti, Keleti, Nyugati és Pusztaszentgyörgyi temetők 
                           üzemeltetésével kapcsolatban elkészitett Kegyeleti Közszolgál- 
                           tatási Szerződés tervezettel egyet ért, egyúttal a temetők üzemel- 
                           tetésével kapcsolatban meghivásos pályázati versenyeztetési el- 
                           járást hirdet, melynek során négy temetkezési szolgáltatótól 
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                           kéri pályázat benyújtását. A négy temetkezési szolgáltató: 
 
 
                    - Együttérzés Temetkezési Szolgáltató Bt. Tuli Ferenc B.boglár, 

                             Zrinyi u.9., 
                          - Rezi Bt. Fonyód, Ady E.u.31. 
                          - Kenyér Endréné Lengyeltóti, Kert u.36. 
                          - Somogy Temetkezési Kft. Kaposvár, Mező u.22. 
                
                          A képviselő-testület a pályázat érvényességeként kiköti, hogy a  
                          benyújtott pályázati anyag tartalmazza pályázó irásos nyilatkozatát, 
                          mely szerint a mellékelt Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben 
                          foglaltakat elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy a vállalkozás legalább 
                          egy beltagja rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges 
                          végzettséggel. 
                          A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 14. péntek 12.óráig 
                          A pályázat elbirálásának határideje: 2009. szeptember 30. 
                          A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés hatálybalépésének kezdő 
                          időpontja: 2010. 01.01.  
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
12.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Fontos szabályozni, hogy a temetőben ünnepnap és vasárnap tilos munkát végezni. A testület 
döntésén múlik, hogy nyitva legyen-e a temető minden időpontban. 
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Fontos, hogy a sirokat gondozó hozzátartozók előtt minden időpontban nyitva legyen a 
temető. Egyetért a szabályozással, hogy tiltsák meg a vasárnapi és ünnepnapi munkákat. 
 
Semsey Ottó  képviselő-testületi tag 
 
Aki vállalkozói tevékenységet folytat mennyit fizet napi szinten. 
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Napi szinten 950,-Ft fizet a vállalkozásszerü tevékenységet folytató, és lehet, hogy ezalatt 
nem csak egy sirkövön dolgozik.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 



 15 

Nagyon rossz a szabályozás, véleménye szerint 950,-Ft/db./nap –ban állapitsák meg a 
fizetendő temető-fenntartás hozzájárulás mértékét.  
 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2009.(VI.26.) rendelete 

a 16/2007.(VI.22.), és a 4/2008.(III.28.) rendelettel módositott 
a temetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 

11/2000.(III.23.) rendelete módositásáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
13.) Bejelentések. 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A továbbiakban a Tóti Napok részletes programját, a képviselők és hivatali dolgozók 
beosztásával kapcsolatos teendőket ismerteti. 
 
 
 
Megköszöni a megjelenést az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                          Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                               polgármester  


