
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 24-én 
megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Kóczián Lászlóné, 

Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, Székely-Benke László képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezető, 
- Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezető, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezető,  
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Kovács Melinda főtanácsos, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Dávid Jánosné főelőadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó, 

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva és Nyers Györgyi intézményvezetők, 
 
Távol maradt: - Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Semsey Ottó, Zsombok Lajos képviselő-
testületi tagok 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
8 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.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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4.) A temetői üzemeltetési szerződés felülvizsgálata, módositott kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés-tervezet elfogadása, új pályázat kiirása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
5.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) rendelet 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos 
jogharmonizációs feladat elvégzése, valamint az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs 
célú módositásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndijpályázat 2010.évi fordulójához 
való csatlakozás. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás kérelmének megtárgyalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Jozó Tamás bérleti szerződés ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Polgárdi Béla helyiségbér tartozása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbirálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

138/2009.(IX.24.) 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 9 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

139/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                 polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
                                 szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 
2.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Hiányolja, hogy a leégett lakás felújitása nem szerepel a felújitási célok között. Az intézményi 
vagyonhoz több  fő tartozik, kérdése, hogy ez mit takar? Szeretné tudni, hogy az 
intézményben hány karbantartó van? Megitélése szerint a zeneiskolánál is felesleges egy 
főállású karbantartó. Véleménye szerint ezek az álláshelyek nem igazán kihasználtak.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A leégett ház felújitása nem került a felújitási célok közé, mivel az egyik jogcim nélküli 
lakáshasználó elköltözött Lengyeltótiból a másik ellen pedig birósági végzés van érvényben, 
mely szerint el kell hagynia a lakást. A testület döntési jogkörébe tartozik, hogy lebontja, 
felújitja vagy eladja. Fontos átgondolni a döntést, véleménye szerint felújitás nélkül meg kell 
hirdetni eladásra.   
Az intézményi vagyonnál lévő fők a takaritókat és karbantartókat takarja.  A művelődési 
háznál 1 karbantartó van, az iskolánál 3 fő, az óvodánál a kistérségi létszám terhére van ugyan 
karbantartó, de az az iskolabusz tartalék sofőrje. Az önkormányzatnál a zöldterületek 
karbantartására 3 főállású létszám van.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint a Zrinyi utcában lévő lakást le kellene bontani, hogy elkerüljék az illegális 
lakásfoglalást.  
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Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy a 4.számú mellékletben a működési célra átadott pénzeszközöknél, mely civil 
szervezeteket tartalmazza a táblázat?  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az idei évben csak az Ördöngös és a Brass Band kapott támogatást az erdélyi és a lengyel 
útra, a többi összeg a képviselők tiszteletdija. A Nyugdijas Egyesület valóban nem kaphat arra 
támogatást, hogy 18-an elmenjenek kirándulni, mert az nem az egész közösséget jelöli, 
viszont október 25-én kerül megrendezésre az Idősek Napja, ami több száz ezer forintos 
támogatást fog jelenteni. 
 
 
Dr.Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A képviselő-testület konkrét cél és feladat meghatározására adhat támogatást civil 
szervezeteknek, melyet a honlapon közzé kell tenni. 
 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  

17/2009.(IX.25.) rendelete 
az Önkormányzat 2009.évi költségvetését megállapitó 

8/2009.(III.27.), a 10/2009.(IV.23.), a 12/2009.(V.29.), valamint  
a 14/2009.(VIII.26.) rendelettel megállapitott 
3/2009.(II.27.) rendeletének módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
3.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Hogyan fog működni a rendszer?  Mi az eljárás ilyen esetekben? Amennyiben nem tartják be 
a megállapodást milyen a szabálysértési büntetés tétele? 
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Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A képviselő-testület elmúlt ülésen felvetette a mozgóbolt, mozgóárusítás bevezetését, mely a 
rendeletbe beépitésre került. Tudomásuk van arról, hogy mely cégek azok, amelyek ilyen 
irányú tevékenységet folytatnak, és hol van a telephelyük. Meg fogják keresni őket és 
tájékoztatást adnak, hogy a városban fizetni kell az ilyen irányú tevékenységért.  Nem hiszi, 
hogy ezt naponta ellenőrizni kell, de szúrópróbaszerűen ellenőrizni szükséges. Nem néztek 
utána annak, hogy ha megszegi a szerződésben foglaltakat, akkor milyen szankciókat lehet 
alkalmazni. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Megitélése szerint a 250,-Ft/m2  nagyon kevés összeg, és napra kell megállapitani. 
Véleménye szerint az októberi ülésen tárgyalják újra, és jobban járják körül a témát. 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
A mozgóbolt és a mozgóárusitás külön fogalom. Véleménye szerint a Lengyeltótiban adót 
fizető kereskedők védelemre szorulnak az ilyen kereskedőkkel szemben. A megállapitott tétel 
nagyon kevés.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

140/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                             A képviselő-testület a helyi környezet védelméről, a közterületek  
                             és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.)                 
                             rendelet módositásával kapcsolatos előterjesztést az októberi  
                             ülésen tárgyalja.  
 
                             Határidő: 2009. október havi ülés 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
  
 
 
4.) A temetői üzemeltetési szerződés felülvizsgálata, módositott kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés-tervezet elfogadása, új pályázat kiirása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
A Kegyeleti közszolgáltatási szerződésben vannak olyan dolgok, amelyeket nem tud 
elfogadni. Konkrétan az, hogy ha a vállalkozás veszteséges, akkor az önkormányzat kiegésziti 
a költségeket. Véleménye szerint, ha szerződnek valakivel az legyen annak a dolga, hogy 
veszteséges, vagy nyereséges lesz. A másik kifogása, hogy nem tudja eldönteni, ha mind a 
négy meghivott érvényes pályázatot nyújt be, akkor mi alapján fognak dönteni. Egyetért 
viszont azzal, hogy aki az önkormányzati feladatokból többet átvállal, az előnyt élvez. Meg 
kell határozni az ügyfélfogadást. A temető fenntartás a temetkezési szolgáltatás nélkül nem 
vállalható, mert nem hoz nyereséget.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Jelenleg a temető gondozást és a temetkezési vállalkozást külön kell venni. Most 15.000,-Ft-
ot kap egy temető után a karbantartásra. Ne képzelje azt senki, hogy a három temetőt ebből az 
összegből fent lehet tartani, ami éves szinten kb. 800.000,-Ft. Ezért temet több településen is. 
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Elsőbbséget kell adni annak, aki helyi lakos, helyi embereket foglalkoztat, és vállalja a 
szerződésben előirt feltételeket.    
 
Papszt Lajos polgármester 
 
Egyetért Kenyér Endrével abban, hogy a temető karbantartásáról beszélnek és nem a 
temetkezési vállalkozásról. Felül kell vizsgálni, hogy milyen rendet várnak el a temetőknél, 
mint kegyeleti helynél. A sirhely árát eddig az önkormányzatnak fizették a hozzátartozók. 
Egyetért azzal, hogy az üzemeltető szedje be készitsen kimutatást, és ha ki tudja mutatni, 
hogy veszteséges a vállalkozás, akkor a költségmegosztásról tárgyalni kell. A cél az, hogy egy 
ember kezébe kerüljön és legyen rend.   
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A Szolgáltatói Szerződés tervezet 15.c.) pontjával azt kivánják kiküszöbölni, hogy a 
vállalkozó bármilyen költségére hivatkozással kimutassa a veszteséges müködtetést. Annak, 
akivel az önkormányzat megköti a kegyeleti közszolgáltatási szerződést, kizárólagos 
jogositványai vannak a temetőkben.  Ezért kell felmérnie a majdani jelentkezőknek, hogy a 
helyi rendeletben foglalt dolgok, melyeket ő szedhet be, milyen ellentételezési lehetőséget 
biztositanak.  
A kiirásban nem lehet kikötni, hogy elsőbbséget élvez a helyi vállalkozó, azt viszont igen, 
hogy előnyt élvez az a pályázó, aki a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben foglalt 
üzemeltetői feladatokon túlmenően az 1999.évi XLIII.Törvényben részletezett fenntartói 
feladatok közül több feladat elvégzését magára vállalja. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza: 
 

141/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, 
Keleti, Nyugati és Pusztaszentgyörgyi temetők üzemeltetésével  
kapcsolatban a 113/2009.(VI.25.) számú határozatával kiirt pályázatot 
érvényteleniti. 

 
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, 

Keleti, Nyugati és Pusztaszentgyörgyi temetők üzemeltetésével  
kapcsolatban elkészitett Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés-tervezettel 
egyetért, egyúttal a temetők üzemeltetésével kapcsolatban ismételten 
meghivásos pályázati versenyeztetési eljárást hirdet, melynek során négy 
temetkezési szolgáltatótól kéri pályázat benyújtását. A kiválasztott négy 
temetkezési szolgáltató: 
- Együttérzés Temetkezési Szolgáltató Bt. Tuli Ferenc Balatonboglár, 
Zrinyi u.9. 
- Rezi Bt. Fonyód, Ady u.31., 
- Kenyér Endréné Lengyeltóti, Kert u.36., 
- Somogy Temetkezési Kft. Kaposvár, Mező u.2. 
 
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. 
 
Több érvényes pályázat esetén előnyt élvez az a pályázó, aki a Kegyeleti 
Közszolgáltatási Szerződésben foglalt üzemeltetői feladatokon 
túlmenően az 1999.évi XLIII.Törvényben részletezett fenntartói feladatok 
közül több feladat elvégzését magára vállalja. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 15. csütörtök 12 óráig. 
A pályázat elbirálásának határideje: 2009. október 30. 
A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés hatálybalépésének kezdő 
időpontja: 2010. január 1. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Papszt Lajos polgármester 

 
 
 
5.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) rendelet 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  

18/2009.(IX.25.) rendelete 
a 6/2009.(III.27.), és a 15/2009.(VIII.26.) rendelettel módositott 
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 5/2009.(II.27.) rendelet módositásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.) A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos 
jogharmonizációs feladat elvégzése, valamint az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs 
célú módositásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

142/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső 
                             piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összefüggésben 
                             felülvizsgálta az általa hozott, hatályban lévő összes rendeletét és meg- 
                             állapitotta, hogy az EK irányelvvel 15 rendelete érintett. 
 
 
                             Ezek közül: 
                             A.) 
                             1.) A lakások és helyiség bérletéről szóló 7/1994.(II.24.) ÖK.rendelet, 
                             2.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
                                  szolgáló helyiségek elidegenitéséről szóló 18/1994.(XI.27.) ÖK.rendelet, 
                             3.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapitásáról szóló  
                                   13/1995.(X.26.) Ök.rendelet, 
                             4.) Helyi közművelődésről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló  
                                  16/2000.(IV.27.) Ök.rendelet,  
                             5.) Talajterhelési dijról szóló 30/2008.(XII.12.) Ök, rendelet, 
                             6.) Vagyongazdálkodásról szóló 32/2008.(XII.12.) Ök, rendeletek nem 
                             tartalmaznak az irányelvvel ellentétes szabályozást. 
                             B.)  
                             7.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 
                                   a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) Ök.rendelet, 
                             8.) Lengyeltóti Város jelképeiről, és a jelképek használatáról szóló  
                                  6/1992.(V.28.) Ök, rendelet, 
                             9.) Lengyeltóti helyi épitési szabályzatáról szóló 1/2004.(I.29.) Ök,rendelet, 
                            10.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999.(III.25.) Ök 
                                   rendelet, 
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                            11.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) Ök. 
                                    rendelet, 
                            12.) A 2009.évi ivóviz és szennyvizcsatorna dijáról szóló 27/2008.(XI.28.) 
                                   Ök. rendelet, 
                            13.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  
                                   helyi közszolgáltatásról szóló 26/2007.(XII.21.) Ök.rendelet, 
 
                           14.) A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  
                                   szóló 20/2006.(IX.29.) Ök. rendeletei a szolgáltatások korlátozására 
                                   vonatkozóan olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek ütköznek 
                                  az irányelvvel, de ezen korlátozások az előterjesztésben foglalt 
                                  indoklással továbbra is fenntarthatóak. 
 
                            C.) 
                            15.) A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 
                             5/2002.(VIII.22.) Ök. rendelete az irányelvvel ütköző, olyan rendelkezést 
                             tartalmaz, melyet a képviselő-testület hatályon kívül helyez. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  

19/2009.(IX.25.) rendelete 
Az egyes önkormányzati rendeleteknek a belső piaci 

szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 
2006.(123/EK irányelvnek való megfelelést szolgáló 

módositásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.évi fordulójához 
való csatlakozás. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat hozza: 
 

143/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 

                               Lengyeltóti Város Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos 
                               szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
                               tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
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                               Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
                               2010.évi fordulójához, az Általános Szerződési Feltételeket 
                               elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
                               kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 
                               Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
                               Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíj- 
                               rendszer 2010.évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról 
                               hozott döntését az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett 
                               Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti. 
                               Megbízza Papszt Lajos polgármestert az Oktatási és Kulturális  
                               Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához beküldeni a 
                               csatlakozási nyilatkozat aláírásával. 
 
                               Határidő: 2009. szeptember 30. 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
8.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás kérelmének megtárgyalása 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, mennyibe kerülne a zöldhulladék szállitás?  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Elmondja, hogy a helyi rendelet értelmében a 2009. évi zöldhulladék járatnapok : egyedi 
megrendelés alapján  A zöldhulladék szállítás díja: 30.400,-Ft/forduló+ÁFA, a kezelés díja 
9.200,-Ft/tonna+ÁFA.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat hozza: 
 

144/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                   hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Cikói Hulladék- 
                                   gazdálkodási Társulás jelölje ki a Cikói Hulladékkezelő 
                                   Központ és a „100 déli önkormányzathoz tartozó” egyéb 
                                   vagyontárgyak (átrakó állomások, hulladékudvarok, 
                                   szelektív gyüjtőszigetek, gépjárművek) üzemeltetőjét.  
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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9.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme.  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat hozza: 
 

145/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                         Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy megyei 
                         Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Irodája Fonyód 
                         támogatási kérelmét elutasitja. 
 
                         Határidő: 2009. szeptember 30. 
                         Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
10.)  Jozó Tamás bérleti szerződés ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Személyes érintettséget jelent be. 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat hozza: 
 

146/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                                A képviselő-testület Jozó Tamás személyes érintettségre 
                                vonatkozó bejelentését elfogadja. A képviselőt a 
                                szavazásból nem zárja ki. 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat hozza: 
 

147/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 
                             A képviselő-testület hozzájárul a bérleti jog átadásához, és  
                             ennek értelmében 2009. október 1. napjával Jozó Tamásné 
                             egyéni vállalkozónak adja bérbe a 160/1. hrsz-on lévő 
                             35 m2 üzlethelyiséget. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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11.) Polgárdi Béla helyiségbér tartozása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Mivel versenytárgyaláson nyerték el a bérletet és a bérleti dij ez alapján lett meghatározva, 
akkor a kérelem nem jogos. Méltányosságból mégis azt javasolja, hogy az OTP szintjére kell 
csökkenteni a bérleti dijat. A hátralékot azonban mindenképpen ki kell fizetni.  
 
Kóczián Lászlóné képviselő-testületi tag 
 
Egy határidőt kell meghatározni, ameddig befizetheti az összes tartozását, és utána nyújtson 
be igényt arra, hogy csökkentsék a havi bérleti dijat.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
A bérleti dij csökkentést visszamenőleg javasolja megállapitani a kérelmezőnek.  
 
Papszt Lajos   polgármester 
 
Januárra visszamenőleg nem lehet módositani a szerződéseket. Ha valaki az önkormányzat 
vagyonával gazdálkodik, de nem fizet az ugyanaz, mintha üresen állna az épület. Egyetért 
Kóczián Lászlónéval abban, hogy egy bizonyos határidőn belül fizesse be a tartozását. A 
másik alternativa az, hogy az épület felújitásra vár, amennyiben nem fizet a bérlő,  az újonnan 
felújitott épületet adják bérbe másnak.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat hozza: 
 

148/2009.(IX.24.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) A képviselő-testület Polgárdi Béla Lengyeltóti, Majthényi u. 
45.sz. alatti lakos 2009. szeptember 23. napjáig felhalmozódott 
977.100,-Ft helyiségbér hátralékát nem engedi el. 

 
2.) A képviselő-testület a 81.462,-Ft késedelmi pótlék tartozás 

megfizetésétől eltekint, amennyiben a helyiségbér hátralékát 
2009. október 31-ig kiegyenlíti. 

 
                               3.) Amennyiben hátralékát 2009. október 31-ig teljesiti, a képvise- 

lő-testület a bérleti dij nagyságát 5.000,-Ft/m2 értékre mérsékeli 
és biztosítja a várható épitkezés ellenére is a bérleti jog jog- 
folytonosságát. 
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4.) A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert, 
folytasson tárgyalásokat Polgárdi Bélával, hogy a bérleti dij terhére 
500.000,-Ft értékben szállitson bútorokat a Lengyeltóti, Zrinyi u.1. 
szám alatti újonnan felújitott önkormányzati épületbe, melynek 
ellenértéke a megállapodás alapján a bérleti dij terhére kerüljön 
beszámításra, igy  477.100,-Ft bérleti dij hátralékot kell megfizetnie 
készpénzben.  

 
                             Határidő: 2009. október 31. 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
                                     
 
 
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Kéri, hogy Kesztyűs György ingatlanvásárlási kérelmére újból térjen vissza a testület.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Véleménye szerint az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi föld ügyét át kell 
tekinteni.  
 
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja.  
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                  Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                       polgármester  
 
 
 


