
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 14-én 
megtartott rendkívüli 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 közgazdasági irodavezető, 
- Borbély Róbert főelőadó, 
- Bódis Attiláné főelőadó, 

 
Jelen van továbbá: - Pietlerné Takács Éva intézményvezető, Vargáné Fülöp Gyöngyi 
intézményvezető-helyettes. 
 
 
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.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) A helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2010.évi dijának megállapitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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5.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
32/2008.(XII.12.) rendelet módositása. Lengyeltóti 364/1.hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen 
törzsvagyonból történő törlése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Köztisztviselők juttatásairól szóló 17/2001.(XII.20.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Lengyeltóti I.számú háziorvosi szolgálat feladatellátására vonatkozó megbizási szerződés 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2010.évi Munkaterve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
Zárt ülés:  
 
9.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbirálása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
 
Zsombok Lajos  Jogi Bizottság Elnöke 
 
A Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kezdeményezi, az adómértékek 
emelésének újbóli beterjesztését.  
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza:  
 

197/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                               A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket 
                               a Jogi, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
                               módositó javaslatával együtt elfogadja.  
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1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

198/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                           A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben 
                           hozott döntésiről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
 
2.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testület, hogy a Közoktatási Társulási Tanács délelőtti ülésén elfogadta az 
iskola költségvetésének módositását. Döntöttek arról is, hogy 2010. július 27-ig érvényes 
társulási megállapodást Nikla és Csömend községek vonatkozásában nem kivánják 
meghosszabbitani. A Niklai gyermekeket nem kivánják Lengyeltótiba beszállitani, Buzsák 
pedig nem hozott Nikla számára kedvező döntést az integrációval kapcsolatban.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

30/2009.(XII.15.) rendelete 
az Önkormányzat 2009.évi költségvetését megállapitó 

8/2009.(III.27.), 10/2009.(IV.23.), a 12/2009.(V.29.), a 14/2009.(VIII.26.), 
valamint a 17/2009.(IX.25.)  

rendelettel megállapitott 3/2009.(II.27.) rendeletének módositásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
3.) A helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Papszt Lajos  polgármester 
 
A képviselő-testület az elmúlt ülésen elfogadta az adómértékek emelését, viszont a rendelet 
nem kapta meg az elfogadásához szükséges minősitett többségi szavazást. 
A Pénzügyi Bizottság egyhangú javaslata, hogy a rendelet megtárgyalását, ne csak a 
normaszöveg elfogadásával, hanem az adótételek emelésével kapcsolatosan terjessze újra a 
testület elé. Ismerteti a képviselő-testület által az adómértékek tárgyában elfogadott 
181/2009.(XI.26.) és 182/2009.(XI.26.) határozatokat és szavazásra bocsátja azokat. 
 
A képviselő-testület 9 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

199/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                 a 2010.évi adómértékekről szóló 181/2009.(XI.26.) és 
                                 182/2009.(XI.26.) számú határozatát jóváhagyja. 
 
 
Az elfogadott és jóváhagyott adómértékekkel egységes szerkezetben a  képviselő-testület 9 
igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

31/2009.(XII.15.) rendelete 
a helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) rendelet módositásáról  

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2010.évi dijának megállapitása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Zöldfok Zrt. divizióigazgatójával történt megbeszélés nem vezetett eredményre, igy az 
elmúlt ülésen el nem fogadott rendelet-tervezet került újra a testület elé. Az Önkormányzatnak 
nincs választási lehetősége, nem tudnak szolgáltatót váltani. 
Tájékoztatja a testületet, hogy levelet intézett a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Konzorcium Felügyelő Bizottsága elnökének, hogy kérjék Siófok város Polgármesterét adjon 
tájékoztatását az ISPA pénzekről, mely Lengyeltóti esetében 4 millió forint.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
Törvényi előirás, amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a rendelet módositást, akkor 
a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie.  
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Kóczián Lászlóné  képviselő-testületi tag 
 
Kérdése, hogy Lengyeltótiban mennyi azoknak a lakóházaknak a száma, ahol senki nem él. 
Véleménye szerint nekik csak rendelkezésre állási dijat kelljen fizetniük. Továbbra is 
igazságtalannak tartja, hogy ők is annyit fizessenek, a ki nem tett hulladék után, mint az aki 
minden héten 120 literes edényt helyez ki.  
 
Dankó József  képviselő-testületi tag 
 
Érdemes lenne azon elgondolkozni, hogy a mennyiségen milyen módon tudnak változtatni. A 
hét hulladékszigetre az önkormányzat sokat fizet. Meg kell vizsgálni, hogy szükséges –e a 
heti ürités. A műanyag palackok összetömöritésével nagyon sok helyet megtakaritanának és 
lehet, hogy csak havonta kellene üriteni. A zöldhulladék komposztálása fontos feladat lenne.  
 
Lenner Vilmos képviselő-testületi tag 
 
Korábban úgy gondolta, hogy a hulladék szigetek kihelyezésével kevesebb lesz a dij. Érdemes 
lenne a hulladékgyüjtők mellé, vagy nagyobb boltokhoz egy zsugoritókészüléket felszerelni, 
amely a müanyagpalackok összetömöritésére szolgálna. Biztos benne, hogy ezzel a 
módszerrel csak évente egyszer kellene üriteni.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Valóban igazságtalan, hogy azok is annyit fizetnek, akik nem tesznek ki minden héten 
hulladékot, mint aki minden héten. Viszont akkor nyaralóvá kell minősíttetni a lakóházat és 
akkor épitményadó fizetési kötelezettség terheli a tulajdonosokat.  A zsugorító berendezést 
nem lehet kihelyezni a konténerek mellé, mert ellopják.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselő-testületi tag 
 
Igazságtalannak tartják, hogy kevesebb lett az elszállitott mennyiség és mégis többet kell 
fizetnie a lakosságnak.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Ha áttekintik a számitási anyagot látják, hogy valóban kevesebb az elszállitott mennyiség, de 
ott a 4 milliós ISPA költség, ami megemeli a dijtételt. Az autónak a ház előtt el kell menni, 
akár ki van helyezve a konténer, akár nincs. A havat a nem lakott lakások elől is el kell 
tolatni, aminek a fizetése az adóbevételek terhére történik.  
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Van-e adat arra, hogy milyen a fizetési morál? Milyen lehetőséget látnak arra, hogy 
csökkentsék a dijakat, és minek a rovására?  
 
Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
Tavasszal a kintlévőség 7-800 ezer forint volt, ami azóta nyilván nőtt. Kérte a Zöldfoktól a 
nem fizetők listáját, de még nem küldték meg.  
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Papszt Lajos  polgármester 
 
Az önkormányzat normativa kiesése 50 millió forint, nem lát esélyt arra, hogy bármit is 
átvállaljanak.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen, 4 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

32/2009.(XII.15.) rendelete 
a 25/2008.(XI.28.), 1/2009.(I.30.), valamint a 19/2009.(IX.25.) 

rendeletekkel módositott 
a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló 
26/2007.(XII.21.) rendelete módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
32/2008.(XII.12.) rendelet módositása. Lengyeltóti 364/1.hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen 
törzsvagyonból történő törlése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

33/2009.(XII.15.) rendelete 
a 19/2009.(IX.25.) rendelettel módositott  

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 32/2008.(XII.12.) rendelet módositásáról  

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.) Köztisztviselők juttatásairól szóló 17/2001.(XII.20.) rendelet módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

34/2009.(XII.15.) rendelete 
a 2/2007.(II.23.) rendelettel módositott 

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 
valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 

17/2001.(XII.20.) rendelet módositásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
7.) Lengyeltóti I.számú háziorvosi szolgálat feladatellátására vonatkozó megbizási szerződés 
módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

200/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                              a Lengyeltóti Városi Önkormányzata, mint megbizó és a 
                              Smart Value Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 
                              01-09-907626, székhely: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 
                              6.fszt.1 adószám: 14520927-2-43, képviseli: Dr. Kovácsy 
                              Tibor Zoltán ügyvezető) , mint megbizott között létrejött 
                              Lengyeltóti I.számú háziorvosi szolgálat háziorvosi feladat- 
                              ellátásra kötött megbizási szerződésének I.számú mellék- 
                              letét az alábbiak szerint módositja: 

Rendelési idő: 
Lengyeltóti 

                               
 Délelőtt Délután 
Hétfő 8.00-12.00 Nincs 
Kedd 11.00- 15.00-ig 
Szerda 8.00-12.00 Nincs 
Csütörtök 10.00- 14.00-ig 
Péntek 8.00-11.00 nincs 

                                              Kisberény: szerda:13.30-14.30 óráig 
 
                             Határidő: 2010. január 1.  
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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8.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2010.évi Munkaterve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Peitlerné Takács Éva  igazgató 
 
A bizottság első olvasatban megtárgyalta az anyagot, a képviselő-testület elé már a javitott 
anyag került. Tudja, hogy a nehéz gazdasági évben a kulturára fog a legkevesebb pénz jutni. 
A jövőévben a felnőttoktatásra nyertek pénzt. Természetesen a lehetőségekhez mérten 
kivánnak műsorokat és programokat szervezni, és a két nagy rendezvényt (Tóti Napok, 
Diófesztivál) szeretnék megtartani. Az újonnan átadott közösségi ház élettel való megtöltése 
is a feladatok között szerepel.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
A felnőttoktatással kapcsolatban milyen tervek vannak? Neki rossz tapasztalatai vannak az 
ilyen irányú oktatással, mivel a KRESZ oktatásra is csak hárman jelentek meg. A művelődési 
házhoz fordulnak-e az emberek információért? 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A hátrányos helyzetü kistérségeknél 1,4 milliárd forint Lengyeltóti kistérségre el van 
különitve, 750 millió a vállalkozásfejlesztésre, 650 millió egyéb célokra, melyben szerepel a 
vizrendezés is 80 millió forinttal. Most nyertek a kompetencia oktatásra, és beadásra került  az 
IPR program elterjesztésére a kistérségben, mely 180 millió forintot jelent, és roma 
foglalkoztatásra 200 millió forint. A roma foglalkoztatás keretében 40 embert tudnak képezni 
lakatos, kőmüves, hegesztő munkákra. A tanfolyamok sikeres lebonyolitására segitséget 
kérnek a helyi iskolától és a Fonyódi Szakmunkásképző intézettől. 
 
Peitlerné Takács Éva  igazgató 
 
A munkatervben szereplő felnőttoktatás egy pályázatirói  tanfolyam, valamint egy 
nehézgépkezelői tanfolyam. A tanfolyamon résztvevők keresetkiegészitést kapnak. A 
megnyert TÁMOP pályázattal 15 embert képeznek ki pályázatirónak és 15 embert 
nehézgépkezelőnek. Jelenleg készül egy pályázat, ami a romalakosság szabadidős 
tevékenységére irányul. A tervben szerepel a kosárfonás és a napi feladatok elvégzése (mosás, 
takarítás). Az információért nagyon sokan keresik fel az intézményt. (menetrend, adóbevallás, 
stb.)  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

201/2009.(XII.14.) képviselő-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                             a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár  
                             2010.évi Munkatervét elfogadja. 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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Bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását zárt ülés keretében folytatja.  
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

Papszt Lajos                                                                                     Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                jegyző  


