
J e g y z ő k ö n y v  
 

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

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

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

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

 
Jelen van továbbá: Nyers Györgyi és Peitlerné Takács Éva intézményvezetők, 
 
 
Távol maradt: - Kenyér Endre képviselő-testületi tag. 
 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja. hogy 
10 fő képviselő-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.)Lengyeltóti I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvosi álláshelyére benyújtott pályázat 
megtárgyalása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
2.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetésének I.félévi teljesitéséről tájékoztató. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Farkaslakai „Szenes Napok” rendezvény utazási költsége. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) Brüsszeli pályázat összegének megelőlegezése Farkaslaka részére. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
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5.) Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. Bútorbolt épület homlokzat felújitása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. OTP épület homlokzat felújitása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2009.(II.27.) 
rendelet módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Szakmai programjának jóváhagyása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
11.) A Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai – szakmai Szolgáltató Intézmény Alapitó Okiratának 
módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
13.) Egyetemi kollégiumi férőhely. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
14.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módositásának 
jóváhagyása.  
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
  
15.) Jozó Zoltán lengyeltóti lakos ingatlan csere felajánlása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
16.) Illés Andrea lengyeltóti lakos ingatlanvásárlási ügye. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
17.) Dr. Székely Anikó szolgálati lakás lakhatási jogának meghosszabbitása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
18.) Lengyeltóti, Zrinyi u.27. önkormányzati bérlakás kiutalása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
19.) Lengyeltóti, Kert u.1.sz. alatti önkormányzati bérlakás kiutalása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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20.) Tájékoztató a Fodor András Óvoda, Iskola, Szak-és Szakmai Szolgálat 2008/2009. 
tanévi/nevelési évi munkájának értékeléséről, a 2009/2010. tanév/nevelési év létszámcsoporti 
tervezéséről. 
 
21.) Települési szilárd hulladék szállitási dij megfizetéséhez kedvezményt igénylők 
kérelmének elbirálása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
22.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbirálása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

114/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                           A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi pontokkal 
                           egyetért. 
 
 
1.)Lengyeltóti I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvosi álláshelyére benyújtott pályázat 
megtárgyalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van: Dr. Kovácsy Tibor pályázó. 
  
Dr. Kovácsy Tibor pályázó 
 
Tájékoztatja a testületet szakmai életrajzáról, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Elmondja továbbá, hogy tavaly novemberben letette a háziorvosi licenc vizsgát, amely 
felhatalmazza arra, hogy önálló körzeti orvosi tevékenységet végezhessen.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A mentori feladatellátási igény nem az önkormányzatnál, hanem a Tisztiorvosi Szolgálatnál 
szükséges irásbeli nyilatkozati igényt fog jelenteni. A doktor úr által becsatolt  
bizonyitványok alapján készitették el az előterjesztést. Megköszöni Dr. Kovácsné Füstös 
Erzsébet képviselő segitségét.  
 
Székely-Benke László  képviselő-testületi tag 
 
Mit jelent konkrétan a licenc vizsga? 
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Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Évekkel ezelőtt is üres volt az I.sz. háziorvosi álláshely, akkor miért nem pályázott a doktor 
úr? Gondolkodott- e azon, hogy nagyon közel van a nyugdijazása?  
 
Dr. Kovácsy Tibor  pályázó 
 
A mentor rendszer az egyetemhez kötődő organizáció. Az egyetem felkéri a jól teljesítő 
háziorvosokat, hogy a licenc vizsgára készülő más irányú szakorvosokkal foglalkozzanak. Az 
ő jelenlétükben tölti el az orvos meghatározott ideig az un. gyakorlatát, mely szakmaszerint 
változó, a gégészeknek 6 hét, neki 1 hétig kellett, ez szakmai kérdés. A licenc időszak 
leteltével a mentorvezető jelenlétében az orvos vizsgát tesz a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Családorvostani intézetében.  Az ő értelmezése szerint a hivatkozott jogszabályban arról van 
szó, hogy az ÁNTSZ 5 év múlva visszavonja a működési jogot akkor, ha 5 éven belül a 
háziorvosként működő egyébirányú szakorvos, a háziorvosi szakvizsgát nem tudja 
produkálni. Meglátása szerint 30 éves belgyógyászati gyakorlat után kicsi a valószinűsége, 
hogy neki ez nem sikerülne. A szakvizsgát minél előbb le kivánja tenni.  
 
Évekkel ezelőtt Nagykanizsához voltak kötve, mivel gyermekük kicsi volt, és ott végezte az 
iskoláit, ezért nem pályázott a háziorvosi álláshelyre.  Időközben a gyermekük külön életét 
Budapesten éli, felesége vállalkozói tevékenysége mobil, igy már nyugodt szivvel válthatnak.  
 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Örül annak, hogy Lengyeltótiba olyan orvos jelentkezik, aki jól képzett és 2 szakvizsgával is 
rendelkezik.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Nagykanizsai kórház szakmai igazgatójával történt megbeszélés alapján Dr. Kovácsy Tibor 
Úr október 1. napjától töltheti be az álláshelyet.  
 
 
A képviselő-testület 8 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

115/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbizza 
Dr. Kovácsy Tibor Nagykanizsa, Városkapu krt.1/d.szám alatti 
lakost, 2009. október 1. napjától 5 évre a Lengyeltóti I.sz. háziorvosi 
szolgálat háziorvosi feladatai elvégzésével. Ezen időtartam alkalmas 
arra, hogy a háziorvostan szakorvosi szakképesitést megszerezze. 
Területi ellátási kötelezettsége a Lengyeltóti I.sz. háziorvosi szolgálatra 
terjed ki. A háziorvosi tevékenységet egészségügyi vállalkozóként, 
személyesen közreműködve köteles ellátni. A képviselő-testület 
felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a feladatellátási szerződés 
megkötésére. 
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2.) A képviselő-testület a Lengyeltóti, Zrinyi u.12.szám alatti szolgálati  
      lakás bérlőjeként 2009. október 1. napjától Dr. Kovácsy Tibort jelöli ki   
      a háziorvosi feladatai ellátása idejére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Papszt Lajos polgármester  

 
 
 
A képviselő-testület 10 igen, 1 ellenszavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 

116/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2009. szeptember 1. napjától a megüresedett háziorvosi álláshely 
betöltéséig Dr. Kovács Józsefet, a Lengyeltóti II.sz. háziorvosi 
szolgálat háziorvosát bizza meg a helyettes háziorvosi teendők 
ellátására. 
Dr. Kovács József a helyettes háziorvosi feladatokat egészségügyi 
vállalkozóként, személyesen közreműködve, legalább heti 7,5 órában 
köteles ellátni. Asszisztens foglalkoztatásáról gondoskodni köteles. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Papszt Lajos polgármester  

 
 
2.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetésének I.félévi teljesitéséről tájékoztató. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

117/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                2009.évi költségvetés I.félévi végrehajtásáról szóló  
                                tájékoztatót 174.992 e Ft előző évi egyenleggel 796.304 e 
                                Ft 2009.I.félévi teljesitett bevétellel és 672.243 e Ft 2009.I. 
                                félévi teljesitett kiadással fogadja el és 299.053 e Ft egyenleggel 
                                hagyja jóvá. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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3.) Farkaslakai „Szenes Napok” rendezvény utazási költsége. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az összegből 300 e Ft a képviselők tiszteletdijának 
felajánlásából tevődik össze, 200 e Ft-ot kérnek megelőlegezni. Az elszámolás 2010-ben fog 
realizálódni. 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
A pénzügyi bizottsági ülésen javaslat született arra vonatkozóan, hogy a megelőlegezett 
200.000,-Ft-os támogatást a Farkaslakai önkormányzat uniós pénzből visszafogja utalni 
Lengyeltótinak, addig kérik annak megelőlegezését.  
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Nagyon örül annak, hogy a testület ilyen intenziven támogatja az Egyesületeket. Megitélése 
szerint azonban a Nyugdijas Egyesület nem kapja meg azt a támogatást, amely megilletné 
őket. A jövő évi költségvetés tárgyalásánál vegyék figyelembe fenti tényeket.  
 
A képviselő-testület 9 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

118/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                 Brass-Band Zenekar részére a Farkaslakai Szenes Napokon 
                                 való részvétel utazási költségét 500 e Ft-ot előlegként biztositja 
 
                                 Határidő: 2009. szeptember 1. (az összeg átutalására) 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
4.) Brüsszeli pályázat összegének megelőlegezése Farkaslaka részére. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 10 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

119/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                 Farkaslakai Önkormányzat részére a Brüsszeli pályázaton 
                                 nyert 1.540,62 EUR-t a 2009. augusztus 13-i árfolyamon 
                                 számolva 423.040,-Ft-ot megelőlegezi. 
 
                                 Határidő: 2009. szeptember 1. (az összeg átutalására) 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
5.) Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. Bútorbolt épület homlokzat felújitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

120/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
                                határoz, hogy a Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. alatti  
                                Bútorbolt épület külső homlokzat felújitását megvalósitja. 
                                A kivitelezéshez szükséges 2.600.000,-Ft-ot a tartalék-keret 
                                terhére biztositja. 
 
                                Határidő: a pályázattal azonos időben 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester 
  
6.) Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. OTP épület homlokzat felújitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

121/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 úgy határoz, hogy a Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. 
                                 alatti OTP és szolgálati lakásokat tartalmazó épület külső 
                                 homlokzat felújitását megvalósitja. A kivitelezéshez  
                                 szükséges 3.600.000,-Ft-ot a tartalék-keret terhére biztositja. 
 
                                 Határidő: pályázattal azonos időben 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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7.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

14/2009.(VIII.26.) rendelete 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 

8/2009/III.27./, a  10/2009/IV.23./ valamint  a 12 /2009/V.29./ rendelettel megállapított  
3/2009/II.27./  rendeletének 

módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

 
8.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2009.(II.27.) 
rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

15/2009.(VIII.26.) rendelete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról 

szóló 6/2009.(III.27.) rendelettel módositott 
5/2009.(II.27.) rendelete módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
 
9.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Szakmai programjának jóváhagyása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

122/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
                              az intézményfenntartó társulásban müködtetett Lengyeltóti 
                              Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogositványokat gyakorló, 
                              valamint alapitói jogokkal felruházott szerve, a Lengyeltóti 
                              Alapszolgáltatási Központ Szakmai programját jóváhagyja. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
10.) A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

16/2009.(VIII.26.) rendelete a 
tanyagondnoki szolgálatról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
10.) A Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet   képviselő-testületi tag 
 
A Szociális Bizottság ülésén is felvetette, hogy a tanyagondnoki szolgálat kötelezően 
ellátandó feladatai közül az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztositása nem úgy 
működik, ahogyan elő van irva.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A pusztaszentgyörgyi betegeknek biztositva van, hogy eljussanak az orvosi rendelésekre.  
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Nyers Györgyi  intézményvezető 
 
A tanyagondnok és az ebédszállitó is ugyanaz a személy, akinek nagyon sok feladata van.  
Javasolná, hogy heti 1-2 napra alkalmazni kellene valakit aki az ebédhordás és a vizhordás 
alól felváltaná, akkor viszonylag kis ráforditással gördülékennyé lehetne tenni a szolgáltatást.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Át kell tekinteni a sofőrök közötti munkamegosztás lehetőségét.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Az a meglátása, hogy azok is igénybeveszik ezeket a szolgáltatásokat, akik nem jogosultak rá.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért Dr. Kovácsné felvetésével, ha a testület kötelezettséget vállal egy feladatra azt el kell 
látni. Meglátása mind a három söfőrnek van annyi szabad kapacitása, hogy megoldják a 
problémát.  
Nem örülne, ha a testület visszavonná azon döntését, hogy egészséges ivóvizet szállitson az 
arra rászoruló embereknek. Évekkel ezelőtt született egy olyan rendelet, amely nem tette 
lehetővé, hogy Pusztaszentgyörgyön továbbra is müködjön a rendelő. A jelenleg kialakult 
helyzet bevezetését látták akkor célravezetőbbnek.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A tanyagondnoki szolgálat működését ellenőrzik, ezért nem lehet azt megtenni, hogy nem a 
tanyagondnok látja el a feladatokat, hanem egy másik ember. A jelenlegi plusz terhek 
elvégzését kell másik emberekkel ellátni. Mivel a településen igény van fontos, hogy a 
szolgáltatást maximálisan nyújtsák.   
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Kéri, hogy az októberi ülésen az Alapszolgáltatási Központ vezetője számoljon be az 
összehangolt munka hatékonyságáról.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

123/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa 
                             fenntartott Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési 
                             Szabályzatát jóváhagyja. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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12.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai – szakmai Szolgáltató Intézmény Alapitó Okiratának 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos   képviselő-testületi tag 
 
Személyes érintettséget jelent be az üggyel kapcsolatban. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal –egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

124/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                             A képviselő-testület Zsombok Lajos képviselőt személyes 
                             érintettségre vonatkozó bejelentését elfogadja. A képviselőt 
                             a szavazásból és a vitából  nem zárja ki.  
 
 
Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Felveti, hogy a cím viselése semmiféle pénzügyi következménnyel nem jár, akkor már egy 
évvel ezelőtt is dönthettek volna ebben a témában.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A jelenleg fennálló rendszer szerint a főigazgató-helyettes Nagy Péterné, az igazgató cimet 
pedig Viola Sándorné és Kesztyüsné Wohl Zsuzsanna használhatják.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A képviselők előtt azért nem tiszta a szervezeti felépítés, mert az az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatában van rögzitve, melyet nem a képviselő-testületek, hanem a 
Közoktatási Társulási Tanács fogad el. Az Alapitó Okirat módositását viszont a testületeknek 
kell jóváhagyni.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

 
125/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 

 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                a Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
                                Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szak- 
                                Szolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 
                                Intézmény Alapitó Okiratának alábbiak szerinti módositását 
                                jóváhagyja: 
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                                Az alapitó okirat 22. Az intézmény vezetőjének megbizási 
                                rendje cimszó mások bekezdése: 
                                A költségvetési szerv vezetője a Fodor András Óvoda, Általános 
                                Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
                                Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény igazgatója, 
                                aki az intézményben dolgozó szakalkalmazott és kisegitő dolgozók 
                                tekintetében egy személyben gyakorolja a vezetői és munkáltatói 
                                jogositványokat, s aki a költségvetési szerv képviseletére jogosult. 
                                szövegrész helyett a  
                                A költségvetési szerv vezetője a Fodor András Óvoda, Általános 
                                Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai 
                                Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény fő- 
                                igazgatója, aki az intézményben dolgozó szakalkalmazott és kisegitő 
                                dolgozók tekintetében egy személyben gyakorolja a vezetői és  
                                munkáltatói jogositványokat, s aki a költségvetési szerv képviseletére 
                                jogosult szövegrész kerül. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
13.) Egyetemi kollégiumi férőhely. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

126/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                                Önkormányzat által fenntartott kollégiumi férőhelyre 
                                Demeter Anett  és Paldesz Zoltán lengyeltóti lakosokat.                                   
                                jelöli ki. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
14.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módositásának 
jóváhagyása.  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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 A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

127/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
  
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti 
                           Alapszolgáltatási Központ módositott Szervezeti és Működési 
                           Szabályzatát jóváhagyja. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
15.) Jozó Zoltán lengyeltóti lakos ingatlan csere felajánlása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

128/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  Jozó 
                               Zoltán Lengyeltóti, Táncsics u.5.sz. alatti lakos tulajdonát 
                               képző Lengyeltóti, Táncsics M.u.7.sz. alatti, 934 hrsz-ú, 
                               3942 m2 nagyságú, beépitetlen terület megnevezésü ingatlanra 
                               vonatkozó felajánlási kérelmét elutasitja, az ingatlant nem 
                               veszi tulajdonba, valamint a kérelmező által csereingatlanként 
                               megjelölt, Lengyeltóti, Zsigmondi u.21.sz. alatti, 1010/31. 
                               hrsz-ú, 1761 m2 nagyságú ingatlant nem adja tulajdonba. 
                          
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
16.) Illés Andrea lengyeltóti lakos ingatlanvásárlási ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy amennyiben a 
testület a rendezési tervet nem változtatja meg, akkor a telek nem megosztható.  
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Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Mivel a telek nem megosztható javasolja, hogy az előterjesztéstől eltérően 1.000,-Ft+ÁFA 
összegben állapitsák meg az eladási árat. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint Illés Andrea amennyiben nem vásárolja meg a telket, akkor bérelje, igy 
nem marad gazdátlan a terület.  
 
 
A képviselő-testület 8 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

129/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Illés Andrea  
                      Lengyeltóti, Rákóczi u.61/b. szám alatti lakost vevőnek jelöli ki az  
                      Arany János utcában található 1088 hrsz-ú, 138 m2 nagyságú ingat- 
                      lanra 1000,-Ft+ÁFA  vételáron. 
                      A képviselő-testület elrendeli a kiválasztott vevő értesitését azzal, 
                      hogy amennyiben az adás-vételi szerződést 30 napon belül az  
                      Önkormányzattal nem köti meg, úgy a vevőkijelölés automatikusan 
                      visszavonásra kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos 
                      polgármestert az adás-vételi szerződés aláirására. 
 
                      Határidő: szerződéskötésre 30 nap 
                      Felelős: Papszt Lajos polgármester 

 
 

17.) Dr. Székely Anikó szolgálati lakás lakhatási jogának meghosszabbitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

130/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                         Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrinyi Miklós 
                         u.12.sz. alatt lévő önkormányzati szolgálati lakást Dr. Székely 
                         Anikó részére részére 2009. szeptember 10. napjáig biztositja, egyben 
                         kötelezi, hogy a lakás 2009. szeptember 15-i teljes átadására. 
 
                         Határidő: 2009. szeptember 15. 
                         Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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18.) Lengyeltóti, Zrinyi u.27. önkormányzati bérlakás kiutalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
A testület nem tudja, hogy melyik lakások üresek, és miért pont erre a kettő lakásra készült az 
előterjesztést? Tudomása szerint az önkormányzat tulajdonában 5 db. lakás üres, és több 
kérelmező is van. Nem kötelessége a testületnek, hogy a tulajdonában álló lakásokat 
meghirdesse? 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A lakások közül, amelyik üres nem mind szociális bérlakás, hanem szolgálati lakások is 
vannak.  
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
Ez polgárjogi jogviszonynak minősül, a képviselő-testület rendelkezik a vagyonával, ha 
akarja kiadja, ha akarja nem.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen 1 tartózkodás, 1 ellenszavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 

131/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) A képviselő-testület Nagy Tamás és Bartalus Nikoletta 
Lengyeltóti, Kölcsey u.26.sz. alatti lakosokat 2009.   
szeptember 15. napjától a Lengyeltóti, Zrinyi u.27.szám 
alatti lakás bérlőjéül kijelöli. A lakás havi lakbérét 
7.335,-Ft-ban állapitja meg. 

 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

132/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                         2.) A képviselő-testület: 
                              Bazsák László és Bodor Istvánné Lengyeltóti, Zrinyi u.50., 
                              Csonka Csaba Lengyeltóti, Majthényi u.12. 
                              Csonka Sándor Lengyeltóti, Majthényi u.12., 
                              Orsós Anna és Horváth Vilmos Lengyeltóti, Dózsa u.59. 
                              a Lengyeltóti, Zrinyi u.27.sz. alatt lévő szociális bérlakás vonatkozásában  
                              benyújtott  kérelmét elutasitja. 
 
                          Határidő: értelem szerint 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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19.) Lengyeltóti, Kert u.1.sz. alatti önkormányzati bérlakás kiutalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

133/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Kert u.1. 
                                szám alatt lévő önkormányzati lakást Csonka Csaba Lengyeltóti, 
                                Majthényi u.12.sz. alatti lakos részére 2009. szeptember 15. 
                                napjától szociális bérlakásként kiutalja, melynek havi rendszeres- 
                                séggel fizetendő lakbérét 6.194,-Ft-ban állapitja meg.  
 
                                Határidő: értelem szerint 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

134/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat 
 

                             A képviselő-testület Kalányos Edit Lengyeltóti, Zrinyi u.42.sz. 
                             alatti lakos Lengyeltóti, Kert u.1.szám alatti lakás kiutalása 
                             iránti kérelmét nem támogatja. 
 
                             Határidő: értelem szerint 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

135/2009.(VIII.25.) képviselő-testületi határozat  
 
                              A képviselő-testület: 
                              Bazsák László és Bodor Istvánné Lengyeltóti, Zrinyi u.50., 
                              Csonka Sándor Lengyeltóti, Majthényi u.12., 
                              Orsós Anna és Horváth Vilmos Lengyeltóti, Dózsa u.59. 
                              Nagy Tamás  és Bartalus Nikoletta Lengyeltóti, Kölcsey u.26. 
                              Paksai Lajosné Lengyeltóti, Kert u.1. sz. alatti lakosok 
                              a Lengyeltóti, Kert u.1. sz. alatt lévő szociális bérlakás vonatkozásában  
                              benyújtott  kérelmét elutasitja. 
 
 
                          Határidő: értelem szerint 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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20.) Tájékoztató a Fodor András Óvoda, Iskola, Szak-és Szakmai Szolgálat 2008/2009. 
tanévi/nevelési évi munkájának értékeléséről, a 2009/2010. tanév/nevelési év létszámcsoporti 
tervezéséről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A képviselő-testületi tagok tájékoztató jelleggel megkapták az iskola 
2008/2009.tanévi/nevelési évi munkájának értékeléséről szóló beszámolót, valamint a 
2009/20010. tanév/nevelési évi létszámcsoporti tervezéséről. A Közoktatási Társulási tanács a 
délelőtti ülésén megtárgyalta, és elfogadta.  
 
A továbbiakban az iskola épitési munkálatairól ad felvilágositást a testületnek.  
 
Elmondja továbbá, hogy a Somogyiak Baráti Köre Budapesti Fészek Klubba október 13-án 
meghivta Lengyeltótit.   
 
Tájékoztatást ad arról, hogy a II. ütem vizrendezése kiirásra került, és pályázatírót kell keresni 
a projekt előkészitésére.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
A városban több autóból árulnak, kérdése, hogy van-e engedélyük? 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A helyi rendelet módositásával lehet csak a problémát megoldani, és közterület használati 
dijat tudnak kérni.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A lakosság igényeit elégitik ki, természetesen van, akinek konkurenciát jelent, de nem ért 
egyet a kitiltással.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A soron következő ülésre készitsék elő az ide vonatkozó rendelet módositását.  
 
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja.  
 

kmf. 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya                                                                                   Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                        polgármester  


