
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 7-én 
megtartott rendkivüli üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Kóczián Lászlóné, Lenner Vilmos, 

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

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 
- Bódis Attiláné főelőadó 

 
Távol maradt: - Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet képviselő-testületi tagok 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
9 fő képviselő-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1.) Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási pályázat saját forrás módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
2.) Szent János árok pályázat saját forrás módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Polgármesteri Hivatal Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2010. (I.7.) képviselő-testületi határozat 
 

                                   A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                   pontokkal egyetért.  
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1.) Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási pályázat saját forrás módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2010. (I.7.) képviselő-testületi határozat 
 
                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                 hogy a megvalósuló „Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat”  
                 (DDOP-3.1.2./2F-2f-2009.-0001) projekt 49.677.121,-Ft saját forrás  
                 biztosításához az Önkormányzati Minisztérium által nyújtott 24.838.560,-Ft  
                 vissza nem térítendő támogatást felhasználja és a 24.838.561,-Ft pénzbeli  
                 hozzájárulást a költségvetéséből biztosítja.  
 
                Határidő: azonnal 
                Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
2.) Szent János árok pályázat saját forrás módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2010. (I.7.) képviselő-testületi határozat 
 

 
                      Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                      hogy a megvalósuló „Lengyeltóti város belterületi vízrendezése a  
                      befogadó Szent János árok és a fő becsatlakozó csapadékvíz  
                      elvezető rekonstrukciója” (DDOP-5.1.5./B-2008.-0008) projekt  
                      4.954.800,-Ft saját forrás biztosításához az Önkormányzati  
                      Minisztérium által nyújtott 2.972.880,-Ft vissza nem térítendő  
                      támogatást felhasználja és az 1.981.920,-Ft pénzbeli  
                      hozzájárulást a költségvetéséből biztosítja.  
 
                      Határidő: azonnal 
                      Felelős: Papszt Lajos polgármester 
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3.) Polgármesteri Hivatal Alapitó Okiratának módositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2010. (I.7.) képviselő-testületi határozat 
 
                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  
                   vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal Alapitó Okirata 4.b) pontjában  
                   2010. január 1. napjától  alkalmazandó szakfeladatok körét az alábbiak szerint   
                   bőviti ki: 
 
                   Szakfeladat száma:                                          Szakfeladat megnevezése: 
 
                    493909                 Máshová nem sorolt szárazföldi személyszállitás  
                                                                       (iskolabusz) 
                    562917               Munkahelyi étkeztetés 
                    591113               Egyéb televiziós müsor készités (Városi Tv.) 
                    842421               Közterület rendjének fenntartása 
                    862240               Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg ellátás   
                                                                      (ügyelet) 
                    889201               Gyermekjóléti szolgáltatás 
                    889924                   Családsegités 
 
                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Papszt Lajos polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                 Papszt Lajos 
jegyző                                                                                                      polgármester  
 
 


