
J e g y z ő k ö n y v  
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 29-én 
megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

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

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Nagyné Horváth Gabriella pénzügyi irodavezető, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezető, 
- Dr. Bertalan Bernadett referens, 
- Subicz Istvánné belső ellenőr, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Kovács Melinda tanácsos, 
- Sándor János főmunkatárs, 
- Dávid Jánosné főmunkatárs, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva, Nyers Györgyi intézményvezetők, 
 
Távol maradt: - Székely-Benke László 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.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Temetők üzemeltetésére kiirt pályázatra beérkezett ajánlatok elbirálása, az üzemeltető 
kiválasztása. 
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 
 
4.) Az épitmények, önálló rendeltetési egységek épitéséhez, kialakitásához kapcsolódó 
közterületi parkolóhelyek biztositásáról szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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5.) Tájékoztató a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatásról szóló 2004.évi CXI.törvény 
módositásáról. A módositásból adódó feladatok megtárgyalása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
6.) Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal elsőfokú épitésügyi hatósági feladatinak ellátása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
7.) Az önkormányzat 2009.évi költségvetésének előirányzatai közötti átcsoportositás. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Lengyeltóti, ivóviz- és szennyvizhálózat üzemeltetésének ügye. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
9.) Településőr foglalkoztatására támogatás igénylése. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) Balaton Meat Kft. szolgalmi jog alapitása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
11.) Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. alatti épület tető felújitása tárgyú TEKI pályázat költség 
módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti épület tető épitése tárgyő LEKI pályázat költség 
módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti épület homokozat és tető felújitás LEKI pályázat 
költség módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
14.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
15.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
16.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi belső ellenőrzési tervének meghatározása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
17.) Dél-dunántúli Régió ivóvizminőség-javitó Önkormányzati Társulás megalakitása. 
 
18.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről. 
Előadó: Nyers Györgyi intézményvezető 
 
19.) Lengyeltóti, Zrinyi u.12.sz. alatti szolgálati lakás lakhatási kiutalásának módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 



 3 

20.) Lengyeltóti, Bem u.20. önkormányzati lakás kiutalása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester   
 
21.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbirálása.  
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
22.) Bejelentések 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

150/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                            A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendekkel 
                            egyetért. 
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

151/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                           A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben 
                           hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
2.) Temetők üzemeltetésére kiirt pályázatra beérkezett ajánlatok elbirálása, az üzemeltető 
kiválasztása. 
 
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 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

152/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                              A képviselő-testület Kenyér Endre bejelentését tudomásul 
                              veszi, a napirenddel kapcsolatos vitából és a szavazásból  
                              nem zárja ki. 
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Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A Jogi Bizottság azzal a kiegészitéssel fogadja el az előterjesztést, hogy a szerződéskötésnél 
kerüljenek beépitésre a vállalkozó által vállalt tételek. A cseréppel történő befedés, a regiszter 
elkészitése és a sirhelyek árának beszedése.  
 
Kenyér Endre  képviselő-testületi tag 
 
A sirhelyek árát nem a vállalkozó szedte be eddig, hanem az önkormányzat.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A következő ülésen módositani kell az ide vonatkozó rendeletet.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

153/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat  
 
                     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Keleti, 
                     Nyugati és Pusztaszentgyörgyi temetők üzemeltetésére Kenyér Endréné 
                     Lengyeltóti, Kert u.36.sz. alatti temetkezési szolgáltatót választja ki. 
                     Felhatalmazza a testület Papszt Lajos polgármestert a Kegyeleti Közszolgáltatási 
                     Szerződés aláirására. A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés meghatározott 
                     időre 2010. január 1-től 2019. december 31-i időszakra szól.  
 
                     Határidő: értelem szerint 
                     Felelős: 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 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Jozó Tamás  képviselő-testületi tag 
 
Magasnak tartja a megállapitott árat. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az a cég, amelyik piacot akar szerezni magának az ki fogja fizetni  a megállapitott összeget.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2009.(X.30.) rendelete 

a 15/2000.(I.20.), 24/2003.(XII.23.), 16/2005.(VII.1.), 24/2005.(X.28.), 
14/2006.(IV.26.), 5/2008.(III.28.), 2/2009.(I.30.) rendeletekkel módositott 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelete 

módositásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Az épitmények, önálló rendeltetési egységek épitéséhez, kialakitásához kapcsolódó 
közterületi parkolóhelyek biztositásáról szóló rendelet elfogadása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság javaslata, hogy személygépkocsi esetében 200.000,-Ft+ÁFA, tehergépkocsi 
esetében 400.000,-Ft+ÁFA kerüljön megállapitásra az összeg. 
 
Borbély Róbert  főelőadó 
 
A bizottsági ülésen felvettet problémákkal kapcsolatban elmondja, hogy a Közigazgatási 
Hivatal állásfoglalása értelmében ezen rendeletet nem lehet alkalmazni a jelenleg meglévő 
üzletek új működési engedélyének kiadása esetén, mivel vélelmezni kell, hogy az üzlet 
épitése, kialakitása során a szükséges számú parkoló előirásra került. A rendeletet csak új 
üzletek kialakitása, vagy olyan rendeltetés megváltoztatás esetén lehet alkalmazni, ami többlet 
parkoló szükséglettel jár.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A csökkentést azért javasolta a bizottság, mert a rendelet nem vonatkozik a korábban üzemelő 
üzletekre, csak az újakra, igy aránytalan lett volna a magas dij megállapitása.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Nem igazán ért egyet a rendelet értelmezésével. Ha egy rég nem használt üzletből 
kialakitanak pld. egy festékboltot és elő van irva 2 parkolóhely, nem épitett új üzletet, csak 
működési engedélyt kér rá. Értelmezése szerint akkor 2 parkolóhelyet vásároljon meg, vagy 
alakitson ki.  
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Papszt Lajos  polgármester  
 
Lengyeltótiban évekkel ezelőtt nem volt előirva a parkolóhelyek kialakitására épitési 
kötelezettség. Rendezett körülményeket kell teremteni, hogy ne az árkokban parkoljanak az 
üzletek előtt az autók.  
 
Dr.Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A Jogi Bizottsági ülésen felvetődött a kötelezettségvállalással kapcsolatos határidő 
meghosszabbitása. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Javasolja, hogy a kötelezettségvállalást 5 évben határozzák meg. 
 
A Pénzügyi Bizottság által javasolt dijtételekkel kiegészülve felteszi szavazásra a 
módositásokat.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

154/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat  
 
                              A képviselő-testület a Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és 
                              Városfejlesztési Bizottság rendelettel kapcsolatos 
                              javaslatait, mely szerint: 
                              Parkoló megváltás esetén fizetendő összeg:  
                              személygépkocsi esetén              200.000.-  Ft+ÁFA/parkolóhely  
                              tehergépkocsi, autóbusz esetén   400.000.-  Ft+ÁFA/parkolóhely  
                              valamint az 5.§. (6) bekezdésében szereplő kötelezettség- 
                              vállalás 5 évben kerüljön meghatározásra elfogadja, a 
                              rendeletbe beépiti.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

21/2009.(X.30.) rendelete 
az épitmények, önálló rendeltetési egységek épitéséhez,  

kialakitásához kapcsolódó közterületi parkolóhelyek biztositásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.) Tájékoztató a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatásról szóló 2004.évi CXI.törvény 
módositásáról. A módositásból adódó feladatok megtárgyalása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság javaslata, hogy december 1-étől vezesse be a hivatal az ügyfélfogadási időt, 
és forgalmas helyeken kerüljön kihirdetésre. 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag  
 
Találjanak megfelelő módot arra, hogy esztétikus hirdetőtáblákat helyezzenek el a város 
egyes részein.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Minden önkormányzati rendelet megtekinthető a könyvtárban. Egy 30 oldalas rendeletet nem 
lehet kifüggeszteni a hirdetőtáblára oldalanként.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

155/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                  engedélyezi 2009. december 1-től, csütörtöki napokon 
                                  a hivatal ajtajának zárva tartását, tekintettel arra, hogy  
                                  csütörtökön nincs ügyfélfogadás. 
 
                                  Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
A  képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

22/2009.(X.30.) rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

16/1999.(XII.30.), 
a 4/2001.(II.23.), a 10/2001.(IX.26.), a 6/2002.(VIII.23.), a 8/2002.(X.30.),  
12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 

19/2005.(IX.30.), 13/2006.(IV.26.), a 22/2006.(X.11.),  a 
7/2007.(II.23.), a 14/2008.(V.30.),  a 26/2008.(XI.28.), 

19/2009.(IX.25.) rendelettek módositott 
6/1999.(III.25.) rendelet módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
6.) Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal elsőfokú épitésügyi hatósági feladatainak ellátása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A bizottság döntését nagyban befolyásolta az, hogy a városnak nincs sok lehetősége arra, 
hogy másképp a központi szerepkörét megőrizze. Fontos, hogy a hivatal és az intézmények 
működjenek.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Ismerteti a testülettel, hogy a jogszabály milyen végzettséget ír elő az állás betöltésére. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

156/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
                                 Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala 2010. január 1-től 
                                 határozatlan időre 1 fő főállású szakirányú végzettségű 
                                 köztisztviselőt elsőfokú épitésügyi hatósági feladatok 
                                 ellátására felvegyen. Személyi juttatását a Polgármesteri  
                                 Hivatal személyi juttatás és járulék sorainak terhére 
                                 biztositja. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
7.) Az önkormányzat 2009.évi költségvetésének előirányzatai közötti átcsoportositás. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy mi a havi költsége a 625.000,-Ft-on felül a frissitésnek és egyéb 
programbővitéseknek.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A cég ajánlata értelmében 50.000,-Ft+ÁFA a havi dij, melyről még tárgyalásokat kiván 
folytatni az ajánlattevővel. Ez az egyetlen ilyen program az országban, melyet a környező 
önkormányzatok már megvettek. Interneten keresztül tudják frissiteni és a hibákat kijavitani, 
tehát nincs kiszállási költség.   
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

157/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                az Önkormányzat 2009.évi költségvetésében 600 e Ft összegben 
                                előirányzatok közötti átcsoportositást engedélyez a dologi 
                                előirányzatok terhére és a fejlesztési kiadások javára annak 
                                érdekében, hogy a polgármesteri hivatal és az intézmény a  
                                szoftvert beszerezhesse.  
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
8.) Lengyeltóti, ivóviz- és szennyvizhálózat üzemeltetésének ügye. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi  
 
Az a javaslata, hogy több évre vonatkozóan kellene a szerződést megkötni, ami biztositékot 
ad arra, hogy nem emelnek irreálisan dijat.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az önkormányzati törvény értelemében minden évben a képviselő-testület állapitja meg a 
vizdijat nem a DRV.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

158/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                             Dunántúli Regionális Zrt. (Siófok, Tanácsház u.7.) által 
                             küldött ivóviz- és szennyvizhálózat üzemeltetésére tett 
                             üzemeltetési ajánlatot elfogadja. A képviselő-testület fel- 
                             hatalmazza Papszt Lajos polgármestert az üzemeltetési 
                             szerződés megkötésére. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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9.) Településőr foglalkoztatására támogatás igénylése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság döntésével, miszerint nem támogatja az előterjesztést a maga részéről 
egyetért, de itt egy lehetőség amit meg kell vitatni. Nem tartja hatékonynak a településőr 
munkáját, mivel a jogszabály semmiféle lehetőséget nem állapit meg részére. Rossz 
tapasztalatuk van, mivel a mezőőri szolgálat sem töltötte be a hozzá fűzött reményeket, pedig 
nekik volt hatósági jogosítványuk. A rendőrség örülne annak, ha a kistérségben 10-12 ember 
alkalmazásra kerülne.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A bizottság nem látja értelmét annak, hogy foglalkoztatás politikai célból alkalmazzanak 
embereket. Jó lenne, ha erre a feladatra olyan embert találnának, akinek legalább középfokú 
végzettsége és tekintélye van az emberek előtt.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Megitélése szerint településőri feladatokat csak az arra rátermett egyén tudja elvégezni, mivel 
a jogköre szinte minimális.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A feltételrendszer meg van adva véleménye szerint a Jogi Bizottság a rendőrséggel közösen 
hallgassa meg a pályázókat. A munkáltatója a polgármester a szakmai irányitást a 
Rendőrséggel együttesen végzik.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Személyes véleménye, hogy középfokú végzettségű, és legalább 25 év feletti egyéneket 
alkalmazzanak.  
 
 
A képviselő-testület 10 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
159/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 

 
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete támogatási 

szerződést köt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal 2 fő 
településőr foglalkoztatására vonatkozóan a támogatási felhivásban 
meghatározott 2.számú támogatási forma szerint. Amennyiben nincs 
megfelelő szakképzettséggel rendelkező támogatható személy, az 
önkormányzat vállalja a településőr (ök) beiskolázásának költségét, 
azaz maximum 50.000,-Ft/főt biztosit a 2009.évi költségvetés terhére, 
áthúzódó képzésköltség esetén a 2010.évi költségvetés terhére. 
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2.) A képviselő-testület döntése értelmében a pályázókat a Jogi, Pénzügyi- 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Rendőrőrs parancsnokával 
közösen hallgatja meg és tesz javaslatot a polgármesternek a kinevezést 
illetően. A képviselő-testület a pályázók esetében középiskolai végzett- 
ség meglétét irja elő. A képviselő-testület döntése értelmében a 
településőrt 2010. január 1. napjától foglalkoztatja.  

 
                         Határidő: azonnal 
                         Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
10.) Balaton Meat Kft. szolgalmi jog alapitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

160/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                               Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Balaton Meat Kft.- 
                               vel a 061 hrsz-ú útra kötendő megállapodást, szolgalmi út  
                               téritésmentes használatával kapcsolatosan jóváhagyja.  
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
11.) Lengyeltóti, Csokonai u.1.sz. alatti épület tető felújitása tárgyú TEKI pályázat költség 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

161/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 

                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
                             hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz  
                             benyújtott Csokonai u.1..sz. alatti épület tető felújítás  tárgyú  
                             TEKI 2009. pályázatának forrás összetételét a következők  
                             szerint módosítja: 
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A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2009.év 

Saját forrás 736.672 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 4.007.482 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 4.744.154 

 
                         A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt  
                         és a módosított költségtábla különbözeteként 81.299,-Ft  
                         támogatási összeg különbözetéről a képviselő-testület lemond. 
                          
 
                         Felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a lemondó nyilatkozat  
                         aláírására.  
 
                         Határidő: azonnal 
                         Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
12.) Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti épület tető épitése tárgyő LEKI pályázat költség 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

162/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                           hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz  
                           benyújtott Csalogány u.2.sz. alatti épület tető építése tárgyú  
                           LEKI 2009. pályázatának forrás összetételét a következők szerint módosítja: 
 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2009.év 

Saját forrás 1.273.901 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 6.919.443 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 8.193.344 
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                         A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt  
                         és a módosított költségtábla különbözeteként 72.876,-Ft  
                         támogatási összeg különbözetéről a képviselő-testület lemond. 
                         Felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a lemondó nyilatkozat  
                         aláírására.  
 
                        Határidő: azonnal 
                        Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
13.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti épület homokozat és tető felújitás LEKI pályázat 
költség módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

163/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                       Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
                       hogy a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott  
                       Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti gyermekvédelmi alapellátás  
                       épületének homlokzat és tető felújitása tárgyú LEKI 2009. pályázatának  
                       forrás összetételét a következők szerint módosítja: 

A fejlesztés forrásösszetétele: 
            adatok Ft-ban 

 
Megnevezés 2009.év 

Saját forrás 1.112.571 
Hitel - 
Támogatásból igényel összeg 6.052.641 
Egyéb támogatás (nevesítve) - 
Egyéb forrás - 
Összesen: 7.165.398 

 
                       A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt és a  
                       módosított költségtábla különbözeteként 77.960,-Ft támogatási  
                       összeg különbözetéről a képviselő-testület lemond. 
                       Felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.  
 
                       Határidő: azonnal 
                       Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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14.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

164/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti  
                   Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási  
                   Megállapodását az alábbiakban módosítja: 
 
                   A.) A megállapodás 6. pontja  
                   A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okirata szerint  
                   önálló intézmény. Gazdálkodási jogkörét tekintve részben önállóan  
                   gazdálkodó szervezet. Az intézmény vezetője a mindenkor hatályos  
                   költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 
                   szövegrész helyébe 
 
                   A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okirata szerint önálló intézmény.                  
                   Gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan működő költségvetési szerv. Az  
                    intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására   
                    vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. 
                    szövegrész kerül. 
 
                    B.) A megállapodás 12.1 pontja 
 
                   A társulás pénzügyi, szakmai és törvényességi ellenőrzéséről a székhely 
                   település önkormányzata köteles gondoskodni. Az ellenőrzésről készült                 
                   jegyzőkönyvet társult képviselő- testületeknek a vizsgálat lefolytatásától  
                   számított 15 napon belül megküldi. 
                   szövegrész helyébe 
 
                   A társulás pénzügyi, célszerűségi, gazdasági, szakmai és törvényességi  
                   ellenőrzéséről a székhely település önkormányzata köteles gondoskodni.  
                   Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet társult képviselő- testületeknek  
                   a vizsgálat lefolytatásától számított 15 napon belül megküldi. 
                   szövegrész kerül. 
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                 C.) A megállapodás 2.2 pontja 
 
                 A fenntartói jogosítványokat Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete   
                 gyakorolja. 
                 szövegrész helyébe 
                 A fenntartói jogosítványokat Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete                  
                 gyakorolja. A fenntartói feladat-, és hatáskör gyakorlója: Lengyeltóti Város  
                Önkormányzat Képviselő-testülete 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 
                szövegrész kerül. 
 

                Felelős: Papszt Lajos polgármester 

                Határidő: azonnal 

 
 
15.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.9 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

165/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 
               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a  
               Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  
               alábbiak szerinti módosítását: 
 
               A.) A Megállapodás bevezető része  
 
              „A Pogányvölgyi kistérség önkormányzatai –a helyi önkormányzatokról  
                szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében  
                foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról  
                és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (a továbbiakban: Ttv.)  
               16.§-a alapján  figyelemmel a 2004. évi CVII. tv. (a továbbiakban: Ktt)  
                rendelkezéseire(3) – abból a célból, hogy a kistérség önkormányzatai  
                jelen megállapodásban rögzített kötelező önkormányzati feladataikat  
                minél hatékonyabban, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon  
                biztosítsák a kistérség lakói számára - testületeik döntése  
                alapján jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást  
                hoznak létre az alábbi feltételek szerint: „   
                szövegrész helyére: 
 
                „A Pogányvölgyi kistérség önkormányzatai –a helyi önkormányzatokról  
                szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében  
                foglalt felhatalmazás, valamint a települési önkormányzatok többcélú  
                kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (továbbiakban Ktt.)  
               1§ (1)-a alapján, figyelemmel a 2004. évi CVII. tv. (a továbbiakban: Ktt)  
               rendelkezéseire(3) – abból a célból, hogy a kistérség önkormányzatai  
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               jelen megállapodásban rögzített kötelező önkormányzati feladataikat  
               minél hatékonyabban, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon  
               biztosítsák a kistérség lakói számára - testületeik döntése  
               alapján jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak  
               létre az alábbi feltételek szerint: „   
               szövegrész kerül. 
 
               B.) A megállapodás VII. 3.) d. pontja  
 
              „3) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
               d) a közigazgatási hivatal(8) vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől   
                  számított tizenöt napon belül. „ 
                  szövegrész helyébe 
 
             „3) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
 
             d) az államigazgatási hivatal(8) vezetőjének kezdeményezésére, annak        
                  kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. „ 
             szövegrész kerül. 
 
             C.) A megállapodás VII. 4.) pontja  
 
              „4.) A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Társulási Tanács üléséről  
              jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv-nek a képviselő-testület  
              üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal,  
              hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott  
              tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő  
              tizenöt napon belül megküldi a közigazgatási hivatalnak(8)  és a Társulás  
              tagjainak.”  
              szövegrész helyébe 
 
              „4.) A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet   
              kell készíteni, melyre az Ötv-nek a képviselő-testület üléséről készített             
              jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az   
              elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a   
              Társulási Tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi az  
             államigazgatási hivatalnak(8)  és a Társulás tagjainak.”  
             szövegrész kerül. 
 
             D.) A megállapodás VII. 10.) pontja  
 
            „10.) A Társulási Tanács előbbiekben nem említett részletes működési  
            szabályait a Társulási Tanács állapítja meg szervezeti és működési szabályzatában.  
            A szervezeti és működési szabályzatot a Társulási Tanács a megalakulását követő   
            három hónapon belül fogadja el, majd az elfogadott szabályzatot a Társulási Tanács   
            Elnöke megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek és a közigazgatási  
            hivatalnak.(8)” 

            szövegrész helyébe 
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           „10.) A Társulási Tanács előbbiekben nem említett részletes működési szabályait a  
            Társulási Tanács állapítja meg szervezeti és működési szabályzatában. A szervezeti és  
            működési szabályzatot a Társulási Tanács a megalakulását követő három hónapon  
            belül fogadja el, majd az elfogadott szabályzatot a Társulási Tanács Elnöke megküldi    
            a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek és az államigazgatási hivatalnak.(8)” 

            szövegrész kerül. 
 
             Felelős: Papszt Lajos polgármester 
             Határidő: azonnal 
 
 
 
16.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi belső ellenőrzési tervének meghatározása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

166/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                az Önkormányzat 2010.évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
                                A belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési 
                                jelentést a polgármester a tárgyévet követően, a zárszámadási 
                                rendelettervezettel egyidejüleg terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
17.) Dél-dunántúli Régió ivóvizminőség-javitó Önkormányzati Társulás megalakitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

167/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli 
                                 Régió ivóviz minőség javitó önkormányzati társulásban 
                                 Tamási székhellyel nem kiván részt venni. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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18.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről. 
 
Előadó: Nyers Györgyi intézményvezető 
 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

168/2009.(X.29.) képviselő-testületi határozat 
 
                           A képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat működéséről szóló 
                           beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
 
 
Bejelentések: 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy Polgárdi Béla a megadott határidőig befizette a tartozását és a 
bútor leszállitás a megbeszéltek szerint zajlik.  
 
A továbbiakban tájékoztatást ad a Regionális Operativ beruházásokról.  
 
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy november 5-én 10.00 órakor kerül átadásra a 
Közösségi Ház, a parkolók épitését november 15-ig befejezik.  
 
 
Elmondja továbbá, hogy a Fészek klubban nagy sikert aratott Lengyeltóti város bemutatása.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Kéri, hogy az Uszoda Felügyelő Bizottsági ülését a jövőhétre készitse elő a hivatal. Kéri 
továbbá, hogy a Zrinyi u.27.sz. előtti járda elkészitéséhez biztositsanak 2 közmunkást és 
járdalapokat.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Hiányosságként veti fel, hogy a képviselő-testület nevében szervezett rendezvényekről 
tudjanak a testületi tagok is, gondol itt az Idősek Napjára. Rendkivül kinosan érintette, amikor 
megkérdezték tőle, hogy miért nem volt jelen.  
 
 
 
 



 19 

 
 
 
Nehezményezi továbbá hogy, akik Erdélybe utaztak nem kaptak napidijat, ami a helyi 
rendelet értelmében megjár.  Kérdezi, hogy ennek mi az oka? Tudomása szerint a 
Lengyelországba és Németországba utazók megkapták.  Nem azért emlitette meg a problémát, 
hogy utólag megkapja az összeget, mert nem kivánja felvenni. 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Valóban hiányosság történt, a napidijat illetően, melyet magára vállal.  
 
 
 
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja.  
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                  Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                       polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


