
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 26-án 
megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Erdős József, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, 

Semsey Ottó, Zsombok Lajos képviselő-testületi tagok, 
- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Dr. Sovák Erika aljegyző, 
- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Dávid Jánosné főelőadó, 
- Dr. Bertalan Bernadett kistérségi referens, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva intézményvezető, Vargáné Fülöp Gyöngyi 
intézményvezető-helyettes. 
 
Távol maradt: - Dankó József, Jozó Tamás Kenyér Endre, Kóczián Lászlóné, Székely-Benke 
László képviselő-testületi tagok.  
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, 6 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 költségvetésének III.negyedévi teljesitéséről tájékoztató. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
3.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepciója. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2010.évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
5.) Települési szilárd hulladék gyüjtés 2010.évi dijának megállapitása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
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6.) A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
7.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2010.évi ivóviz- és szennyvizcsatorna dij 
megállapitása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
8.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
9.) A luxusadóról szóló 22/2007.(XII.21.), és a 29/2008.(XII.12.) rendeletek hatályon kívül 
helyezése. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
10.) A helyi adókról szóló rendelet módositása.  
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
11.) Szociális igazgatásról szóló rendelet módositása. Étkezési téritési dijak megállapitása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
12.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapitásáról szóló többször módositott 
13/1995.(X.26.) számú rendelet módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
13.) Önkormányzati garázsok bérletének megállapitása.   
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
14.) TÁMOP 3.2.3. – Épitő közösségek c. pályázat benyújtása.  
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
15.) Önkormányzati földterületek bérleti dijának megállapitása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
16.) Tanuszoda belépőjegyek árának megállapitása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
17.) Lengyeltóti, Csalogány u.2. ingatlan megvásárlási ügye. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
18.) Lengyeltóti, Tüzoltó u.390/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlási ügye. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
19.) ELMIB Zrt-vel villamosenergia-szállitási szerződés megkötése 2010.évre. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
20.) Papszt Lajos polgármester jutalmazása. 
Előadó: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
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Zárt ülés: 
20.) Bursa Hungarica Ösztöndijpályázat 2010.évi fordulójára benyújtott pályázatok elbirálása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
21.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbirálása. 
Előadó: Dr. Szatmár Ibolya jegyző  
 
22.)Lakásépitési támogatás iránti kérelem elbirálása.  
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

174/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                    A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendekkel 
                                    egyetért.  
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

175/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                                 A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben hozott 
                                 döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
2.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetésének III.negyedévi teljesitéséről tájékoztató. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

176/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                                   2009.évi költségvetés III.negyedévi végrehajtásáról szóló 
 
                                   tájékoztatót 174.992 e Ft előző évi egyenleggel, 1.170.680 e Ft 
                                   2009.III.negyedévi teljesitett bevétellel és 1.116.608 e Ft 
                                   2009.III.negyedévi teljesitett kiadással elfogadja és 
                                   229.064 e Ft egyenleggel jóváhagyja. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
3.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepciója 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A bizottságok a 2010.évi költségvetési koncepciót megtárgyalták. Október 12-én megjelent a 
miniszteri rendelet az ÁFA kompenzációról, ami az iskolai beruházást érinti. 2010-re 
áthuzódó beruházások a Butorbolt tetőcseréje és a Szent János árok II. üteme.  A Jogi 
Bizottsági ülésen már elmondta, hogy megszünt a dolgozók ruházati költségtéritése, a 6000,-
Ft-os étkezési utalvány adómentessége. Viszont előirtak évi 196.200,-Ft kötelező téritést 
minden köztisztviselőnél. A Humán Szolgáltatási Bizottság javasolta, hogy az önkormányzat 
tekintse át a nem kötelező feladatait. Elmondja, hogy a Lengyeltóti önkormányzatnak már 
nagyon kevés az önként vállalt feladata. Önként vállalt feladat a művészeti iskola  és ezek a 
juttatások, amelyet minden közalkalmazott és köztisztviselő megkapott. A cafeteria rendszer 
éves szinten 23 millió forintot jelent az önkormányzatnak. Ezen juttatásokat vállalnia kell a 
testületnek, mert nem céljuk a dolgozók ellehetetlenitése.  Nem kötelező továbbá a Tóti 
Napok, Dió fesztivál és az Idősek napjának megtartása.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a város éjszakai kivilágitásán hogyan tudnának spórolni. 
Nem tartja fontosnak, hogy Lengyeltóti utcái ilyen mértékben ki legyenek világitva. 
Véleménye szerint minden második lámpatest világitana 10-11 órától, akkor egy évben 
komoly összeget tudnának spórolni.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A januári ülésre árajánlatot fognak kérni az éjszakai világitással kapcsolatosan.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

177/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
                                   és elfogadja az önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepcióját. 
                                   A képviselő-testület a költségvetés véglegesítése során az alábbi 
                                   feladatok elvégzését tartja szükségesnek: 

- a költségvetés biztonságos végrehajtása érdekében véglegesiteni 
kell a bevételi forrásokat a normativ támogatásokra, valamint a saját 
bevételek körére vonatkozóan is. Ennek érdekében az egyes téritési 
és szolgáltatási dijakat felül kell vizsgálni. 
 
- a költségvetés nehéz helyzete miatt a bevételek teljes körű számba 
vételével, a kiadások szükséges mértékű csökkentésével biztositani 
kell a költségvetés megvalósithatóságát és pénzügyi egyensúlyát, 
- a beruházások és felújitások részletes tervezetét el kell késziteni, 
erősiteni kell a pályázatokon való részvételt, és ehhez a szükséges 
saját forrásokat meg kell teremteni, 
- az adó és lakbér hátralékok terén a hátralékok legnagyobb mértékű 
beszedését biztositani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Papszt Lajos polgármester 

 
 
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2010.évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

23/2009.(XI.27.) rendelete 
a Lengyeltóti Város Önkormányzatának 

2010.évi átmeneti gazdálkodásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.) Települési szilárd hulladék gyüjtés 2010.évi dijának megállapitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Dr.Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A jegyzőnek törvényi kötelessége, hogy be kérje ezt a számitási rendszert, melyet 
jogszabályszerint kell leadni, mint költségkalkulációt, mivel nem tudják ellenőrizni. A 
költségkalkulációban nyomon lehet követni hogy a költségvetésében a településszintü 
leosztásokat hogyan végzik. Személyes egyeztetésre nem került sor, mivel ez tavaly sem 
vezetett eredményre. A hátralékosokról kért kimutatást, de eddig nem érkezett meg. A cég 
elmondása szerint a jövőévi költséget nem terhelik a kintlévőségek. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy a 110 literes edényekről szóló döntést nem tudja-e a testület megváltoztatni 60 
literes edényre? Nagyon sok olyan lakóház van, ahol senki nem lakik, és gyakran még a 
családoknál sem telik meg a 110 literes kuka.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A testületnek ez a döntése, az állandó lakosok érdekeit képviseli, mivel ha bevezetik a 60 
literes kukát, akkor a  külföldi állampolgárok nem fognak fizetni. Volt olyan ügyfél, aki már 
ügyvédet fogadott, és nyaralóként jelentette be a lakóházát. A kérelem nem jogos, mivel a 
városban nincs nyaraló. Nagyon sok ház van üresen Lengyeltótiba, de ugyanazt a 
közvilágitást kell biztositani, és ugyanugy el kell tolatni a havat a házuk előtt. Miért azokkal 
az emberekkel fizessenek meg mindent, akik minden nap itt élnek.  
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Javasolja, hogy a téli hónapokban, amikor lehül a levegő és nincs fertőzésveszély csak két 
hetente szállitson a cég.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Tavaly sem tudtak olyan megoldást találni, hogy csökkentsék az árakat. Vegyék figyelembe 
azt, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten kompenzálja a szolgáltatási dij emelését, de 
ha még több kegyet kivánnak gyakorolni, azt minden esetben az önkormányzatnak kell 
megfizetnie.  
 
Borbély Róbert  főelőadó 
 
A törvény értelmében a városokban heti egy alkalommal kell a hulladékot elszállitani.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Nem sok értelmét látja az egyeztetésnek, hisz részletes kimutatást kaptak az elmult évről.  
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
December elején kezdeményezni kell egy személyes egyeztetést, és javasolja, hogy a 
következő ülésen tárgyalják újra a napirendet.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

178/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                           A képviselő-testület a települési szilárd hulladék gyüjtés 2010. 
                           évi dijának megállapitásáról szóló előterjesztést leveszi a napirendről 
                           azt a decemberi ülésen tárgyalja újra. 
 
                           Határidő: értelem szerint 
                           Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
6.) A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

24/2009.(XI.27.) rendelete 
a 20/2007.(XI.29), 24/2008.(XI.28.), a 19/2009.(IX.25.)  

rendeletekkel módositott 
A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 20/2006.(IX.29.) rendelet módositásáról 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
7.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2010.évi ivóviz- és szennyvizcsatorna dij 
megállapitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

179/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
                             nyújt be a 2010.évi ivóviz szolgáltatási dijtámogatásának igénylésére. 
                             Meghatalmazza a DRV Zrt-t (Siófok, Fő u.37.) hogy készitse 
                             el és nyújtsa be a pályázatot a lakossági ivóviz állami támogatás  
                             elnyerése érdekében. Utasitja a polgármestert, hogy tegye meg a  
                             szükséges nyilatkozatokat. 
 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

25/2009.(XI.27.) rendelete 
a 2010.évi ivóviz és szennyvizcsatorna dijáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
 
8.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

26/2009.(XI.27.) rendelete 
a 16/2007.(VI.22.), a 4/2008.(III.28.), a 13/2009.(VI.26.) és a 

19/2009.(IX.25.) rendeletekkel módositott 
A temetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 

11/2000.(III.23.) rendelete módositásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
9.) A luxusadóról szóló 22/2007.(XII.21.), és a 29/2008.(XII.12.) rendeletek hatályon kívül 
helyezése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

27/2009.(XI.27.) rendelete 
a luxusadóról szóló 22/2007.(XII.21.) és a 

29/2008.(XII.12.) rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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Kenyér Endre képviselő-testületi tag megérkezik az ülésre.  
 
 
10.) A helyi adókról szóló rendelet módositása.  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Makarész Zoltán  képviselő-testületi tag 
 
A bizottsági ülésen is feltette, de nem támogatták a javaslatát, hogy a jövő évtől a kommunális 
adónál 8.000,-Ft, a garázs esetében 180,-Ft/m2 emelést javasol. 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Felteszi szavazásra Makarész Zoltán módositó inditványát. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

180/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                             A képviselő-testület Makarész Zoltán módositó javaslatát 
                             az adótételek vonatkozásában nem támogatja. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

181/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                              A képviselő-testület 2010. január 1. napjától 
                              - a magánszemélyek kommunális adóját 8.500,-Ft-ban, 
                              - nem lakás céljára szolgáló épület adómértékét 400,-Ft/m2-ben, 
                              - Épitményadó, garázs adómértékét: 200,-Ft/m2-ben 
                              állapitja meg.  
 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

182/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                             A képviselő-testület 2010.január 1. napjától a nem lakás céljára 
                             szolgáló épületek közül uszoda, üvegház, gyár, hütőház 
                             adómértékét 900,-Ft/m2-ben állapitja meg. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással a helyi adókról szóló rendelet 
vonatkozásában nem hozott döntést. 
 
 
11.) Szociális igazgatásról szóló rendelet módositása. Étkezési téritési dijak megállapitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

28/2009.(XI.27.) rendelete 
a 6/2009.(III.27.), a 15/2009.(VIII.26.), a 18/2009.(IX.25.) rendelettel módositott  

a  szociális igazgatásról és a szociális ellátások 
helyi szabályozásáról szóló 5/2009.(II.27.) rendelet módositásáról 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
12.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapitásáról szóló többször módositott 
13/1995.(X.26.) számú rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

29/2009.(XI.27.) rendelete 
a 8/2000.(II.24.), 11/2003.(X.30.), 18/2003.(XII.23.), 23/2008.(XI.28.) és a 19/2009.(IX.25.) 

rendeletekkel módositott az önkormányzati lakások lakbérének megállapitásáról 
szóló többször módositott 13/1995.(X.26.) rendelet módositásáról  

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

183/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
                             garázsok bérleti diját 2010. január 1. napjától 3200,-Ft/m2/év (ÁFÁ-val) 
                             összegben állapitja meg. 
 
                             Határidő: 2010. január 1. 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
14.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 3.2.3.-09/2 „Épitő közösségek” c. pályázati kiirásra.  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

184/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
                              a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár pályázatának 
                              benyújtását a TÁMOP 3.2.3.-09/2 „Épitő közösségek” közművelődési 
                              intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés 
                              a nem formális és informális tanulás szolgálatában c. pályázati 
                              felhivásra. 
                              A projekt megvalósitási helye Lengyeltóti Városi Művelődési Ház 
                              és Könyvtár. A pályázat önerőt nem igényel. A projekt zárási 
                              jelentéséig 5 %-os előfinanszirozás szükséges. 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
                              a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját 
                              a pályázat dokumentációinak aláirására és a pályázat benyújtására. 
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester/Peitlerné Takács Éva igazgató 
 
 
 
 
15.) Önkormányzati földterületek bérleti dijának megállapitása  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

185/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
                          hogy az önkormányzat tulajdonában lévő bel- és külterületi 
                          beépitetlen földterületek bérleti diját 2010. január 1. napjától 
                          az alábbiak szerint állapitja meg: 

- 1 ha alatti ingatlanok esetében 3,50 Ft/m2 (ÁFA-val), valamit 
- 1 ha feletti ingatlanok esetében 4,00 Ft/m2 (ÁFA-val) 
 
Határidő: 2010. január 1. 
Felelős: Papszt Lajos polgármester  

 
 
 
16.) Tanuszoda belépőjegyek árának megállapitása 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Ki minősül egyesületi tagnak? És mennyit fizet az uszoda használatáért? 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Lengyeltóti szineiben igazolt versenyzőknek, akik részt is vesznek a versenyeken ingyenes. 
Jelenleg a Sportegyesületnek 2 szakosztálya van.   
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

186/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 
 
 
     Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csalogány Tanuszoda” 
     szolgáltatásainak 2010. január 1-től érvényes dijait az alábbiak szerint  állapítja meg:  
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      A feltüntetett díjak az ÁFA-t is tartalmazzák.  
      Gyermek 0-6 éves korig csak érvényes belépőjeggyel rendelkező nagykorú kísérővel   tartózkodhat az        
      uszoda területén.A szauna csak hetente 2 alkalommal szerdán és szombaton tart  nyitva.  A napi jegy   
      egyszeri belépésre jogosit. Az egyesületi tagok mentesülnek a belépőjegy fizetés kötelezettsége alól.  
 
     Határidő: 2010. január 1. 
     Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
17.) Lengyeltóti, Csalogány u.2.szám alatti, 364/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlási ügye 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetődött, hogy nettó 18 millió forint alatt nem kivánják 
értékesiteni az épületet.  
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

187/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                  az OTP Bank Nyrt. Budapest, Nádor u.16.szám alatti bérlő 
                                  kérelmével – mely a Lengyeltóti, Csalogány u.2.szám alatti, 
                                  364/1 hrsz-ú ingatlanon lévő OTP Fiók megvásárlására 
                                  irányul – elviekben egyetért. A képviselő-testület felhatalmazza 
                                  Papszt Lajos polgármestert, hogy az értékesitéshez szükséges 
                                  ingatlanforgalmi értékbecslés, valamint az épület társasházzá 
                                  történő nyilvánitásához szükséges társasház alapitó okirat és 

Uszoda belépődíjak  Lengyeltóti 
lakosoknak 

Vidékieknek: 

Felnőtt napijegy 850,-Ft 1000,-Ft 
Felnőtt belépőjegy 4 órás (16.00-20.00 
óráig) 

650,-Ft 800,-Ft 

Nyugdíjas napijegy 450,-Ft 600,-Ft 
Felnőtt bérlet  10 alkalomra 4.800,-Ft 6000,-Ft 
Gyermek napijegy (6-14 év ) 320,-Ft 500,-Ft 
Diák napijegy (14-18 év diákigazolvány) 550,-Ft 650,-Ft 
6 éven aluli gyermek egész napra ingyenes 500,-Ft 
Gyermek bérlet 10 alkalom 2500,-Ft 3500,-Ft 
Mozgássérült,(igazolvány felmutatásával)  
kerekes székkel egész napra  

Ingyenes 600,-Ft 

Szauna (14 felettiek, szerda, szombat) 500,-Ft+belépő 500,-Ft+belépő 
Öltözőszekrény kulcs betét díja 1.000,-Ft 1000,-Ft 
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                                  tervdokumentáció elkészitését rendelje meg. A képviselő-testület 
                                  soron következő ülésére az Önkormányzat vagyonáról és a 
                                  vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2008.(XII.12.) rendelete 
                                  módositásának előkészitését kéri a tekintetben, hogy a Lengyeltóti 
                                  364/1. hrsz.  alatti ingatlan kerüljön kivételre a forgalomképtelen 
                                  önkormányzati törzsvagyonból. 
 
                                  Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
18.) Lengyeltóti, Tüzoltó u. 390/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlási ügye 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos polgármester 
 
Javasolja a testületnek, hogy 700.000,-Ft-ot szánjanak a terület megvásárlására, melyből 
650.000,-Ft a vételár és 50.000,-Ft az ügyvédi költség.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

188/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bogdán 
                               Ferencné Balatonboglár, Balaton u.6.sz. alatti, Papp Teréz  
                               Székesfehérvár, Balatoni u.15. sz. alatti és Papp Elemér  
                               Budapest, Dagály u.9.sz. alatti lakosok tulajdonát képező 
                               Lengyeltóti, Tüzoltó u.390/5 hrsz-ú, 1527 m2 nagyságú, beépi- 
                               tetlen terület megnevezésü ingatlant megvásárolja az eladók 
                               által megjelölt 650.000,-Ft vételáron. A képviselő-testület fel- 
                               kéri Papszt Lajos polgármestert az adás-vételi szerződés elkészi- 
                               tésére, valamint felhatalmazza annak aláirására. 
 
                               Határidő: értelem szerint 
                               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
19.) ELMIB Zrt-vel villamosenergia-szállitási szerződés megkötése 2010.évre 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

189/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti 
                                   intézmények villamosenergia ellátása vonatkozásában az ELMIB 
                                   Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt-vel (8800. Nagykanizsa, 
                                   Csengery u.9.) köt villamosenergia-szállitási szerződést 2010. 
                                   január 1-2010. december 31. közötti időszakra. A szerződés teljes 
                                   időtartamára garantált intézményi tarifa Lengyeltóti intézményei 
                                   részére : 23,99 Ft/kWh. A képviselő-testület felhatalmazza Papszt 
                                   Lajos polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
                                   Határidő: azonnal 
                                   Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Papszt Lajos polgármester elhagyja az üléstermet. Az ülés vezetését Zsombok Lajos 
Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke veszi át.  
 
 
20.) Papszt Lajos polgármester jutalmazása. 
 
Előadó: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
Zsombok Lajos  Bizottság Elnöke 
 
A szoros gazdálkodás ellenére lehetőség van arra, hogy az Önkormányzat és Intézményeinek 
dolgozói 3x 7.150,-Ft-os utalványban részesüljenek. Kéri, hogy a Polgármester Úr esetében is 
alkalmazzák. Az iskolában 6 millió forintot nyertek pályázaton minőségi bérpótlék cimén, 
melyből a kiemelkedő munkát végző dolgozókat jutalmazták. A rendelet kimondta, hogy 
bruttó 210.000,-Ft-ban kell a dolgozókat részesiteni. 
Javasolja, hogy a testület vegye fontolóra Papszt Lajos polgármester 1 havi bérének megfelelő 
jutalmazását. A hivatal bérmaradványa erre lehetőséget ad.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Felmerül, hogy a megszoritások ellenére jutalmakat osztanak, de megitélése szerint 
kézzelfoghatóan is el kell ismerni a Polgármester Úr tevékenységét.  
 
Erdős József  képviselő-testületi tag 
 
Egyetért a Polgármester Úr 1 havi jutalmazásával.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

190/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 A képviselő-testület Papszt Lajos polgármester részére 
                                 3x7.150,-Ft összegű ajándék utalványt állapit meg. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és 
                                               Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

191/2009.(XI.26.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 A képviselő-testület Papszt Lajos polgármester részére 
                                 kiemelkedő munkájának elismeréseként egyhavi illet- 
                                 ményének megfelelő 483.100,-Ft összegű pénzjutalmat  
                                 állapit meg, a 2009.évi bérmaradvány terhére.  
       
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Zsombok Lajos Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és 
                                               Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
Papszt Lajos polgármester visszatér az ülésterembe.  
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy 2010. októberében rendezik meg Dielheimbe a városok 15.éves 
csatlakozásának évfordulóját. Jelezték, hogy szeretnék az Brass-Band Zenekart és az 
Ördöngös Néptánc Együttest vendégül látni.  
 
Az idén a városban nem lesz karácsonyi diszkivilágitás, mivel 1 millió forintba kerül.  
 
 
Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja.  
 
 
 

kmf. 
 

 
 
 

Papszt Lajos                                                                                     Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                jegyző  


