
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 28-án 
közmeghallgatással  egybekötött üléséről 
 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdős József, Jozó Tamás, Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, 

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

 
Jelen van továbbá: Vargáné Fülöp Gyöngyi Alapszolgáltatási Központ intézményvezető-
helyettese, Peitlerné Takács Éva művelődési ház igazgató 
 
A lakosság részéről 13 fő érdeklődő. 
 
 
 
Távol maradt: Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Kóczián Lászlóné, 
Zsombok Lajos képviselő-testületi tagok. 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
7 fő  megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
 
1.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2010.évi költségvetésének megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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3.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Számvevőszéki jelentés Lengyeltóti Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 
2009.évi ellenőrzéséről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
6.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) A jegyző 2009.évi teljesítménykövetelményének értékeléséről szóló tájékoztató. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010.évi kiemelt célok. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010.évi kiemelt célok. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
10.) Az Önkormányzat 2010.évi Közfoglalkoztatási Terve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) A Képviselő-testület 2010.évi Munkaterve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Tanuszoda Egyedi Szolgáltatási Szerződés 2.számú módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2010.évben fizetendő mértékének 
megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
14.) Rendezési Terv 4.számú módositása 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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15.) 2010. Téli-tavaszi Közmunkaprogram pályázathoz saját forrás megállapitása.  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
16.) Lengyeltóti városközpont belterületi vizrendezése II.ütem pályázat. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
17.) A Lengyeltóti Művelődési Ház és Könyvtár feladatköre választási kampány időszakára. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
18.) Németh Rudolf siófoki lakos telekfelajánlása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
19.) Scheffer Zoltán lengyeltóti lakos házastársi vagyonközösség létrehozásához beleegyező  
nyilatkozat kérése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
20.) Bessenyei Gábor és Bessenyeiné Varga Anita lengyeltóti lakos 2005-ben nyújtott vissza 
nem térítendő lakásépítési támogatási ügyének megtárgyalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
21.) Lengyeltóti, Bem u.20.szám alatti komfort nélküli önkormányzati lakás lakásbérleti jog 
folytatása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
22.) „A települési önkormányzat elővásárlási joga lakóingatlan kényszerértékesítése során” 
feladatának elbírálása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
Zárt:  
 
23.) Lakásfenntartási támogatás kérelmét. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2010.(I.28.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                                 pontokat elfogadja. 
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1.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az elmúlt évben a képviselő-testület 12 alkalommal 
ülésezett, 183 napirendet tárgyalt, 204 határozatot hozott, 34 rendeletet alkotott. A képviselő-
testületi tagok megjelenési aránya 81 %-os volt. 
 
2009.évben a képviselő-testület 2.51 millió forint bevétellel és 2.69 millió forint kiadással 
tervezte meg költségvetését. Működési hiányra az elmúlt évben 18 millió forintot terveztek. 
Hitelt felvenni a testületnek nem kellett. Felhalmozási célú tartalék 24 millió forint volt, a 
működési célú tartalékot 7.378 e Ft-ban állapitották meg. A képviselő-testület úgy 
gazdálkodott az elmúlt évben, hogy a működés terén egyetlen intézménynél sem voltak 
pénzügyi gondok, és közben közel 600 milliós fejlesztést hajtottak végre. Mindenki előtt 
ismert, hogy Lengyeltóti város gesztorságával Somogyvár, Lengyeltóti és Öreglak területén 
mind a 10 település egyetértésével 1 milliárd forintos beruházás zajlik, melyhez az 
önkormányzatok 2,5 %.-os önrészt biztositottak.  Lengyeltótiban egy vadonatúj 8 tantermes 
iskolát épitenek, melynek átadását áprilisra tervezik. A régi épület bontása és a homlokzat 
kialakitása a szeptemberi iskolakezdésre van prognosztizálva. A három önkormányzat között 
olyan megállapodás van, hogy a 2010-es önkormányzati választásokig szeretnének 
elszámolni.  
Elkészült az önkormányzati minisztérium támogatásával a bölcsőde épülete, melyhez 10 
millió forintot nyertek, 500 e Ft-os önrész biztositásával. Ugyancsak önkormányzati 
minisztérium támogatással készült el a zeneiskola homlokzat és tetőcsere munkálata.  
Több évtizedes problémát sikerült megoldani a Szent János árok rekonstrukciójával, melyre 
44 millió forintot nyertek, 10 %-os önrész biztositásával.  
Az elmúlt évben került átadásra a volt Mozi és Óvoda épülete, melyet uniós pályázatból 
készitettek 7 millió forintból. A 2010.évi költségvetésbe tervezik meg az épület 
belakhatóságához szükséges eszközöket (riasztó, telefonvonal, internet hozzáférés). Egy olyan 
szolgáltató házat kivánnak létrehozni a város és a kistérség lakói számára, ahol a munkaügyi 
hivatal, vidékfejlesztési iroda, falugazdász tart ügyfélfogadást. Terveik között szerepel, hogy 
az okmányirodát és a családsegitő szolgálatot is áthelyezik az épületbe, igy a 
mozgáskorlátozottak is igénybe tudják venni a szolgáltatásokat.  
 
A továbbiakban ismerteti az önkormányzat 2010.évi költségvetésének tervezetét, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A leghátrányosabb helyzetű kistérségeknek járó keretből 200 millió forint került elkülönitésre 
a roma foglalkoztatási program végrehajtására, amely összeg a kistérséget illeti meg. A 
cigány kisebbségi önkormányzatokkal közösen olyan pályázatot készitették, amelyben 
szakmát szeretnének adni 2 év alatt a roma lakosságnak. Nem elég, hogy közmunkában 
foglalkoztatják őket, mivel hiányszakmák vannak (festő, kőmüves, stb.). A Fonyódi 
Szakmunkásképző Intézettel közösen két év alatt szeretnének legalább 40 embernek szakmát 
adni.  
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Új munkahelyek létesítésére, vagy megtartására ugyanebből a keretből 750 millió forint van 
elkülönítve a vállalkozások számára a kistérségben. 
Somogyvárra tervez egy vállalkozó repülőgép alkatrész gyártó üzemet 35 emberrel. Nem úgy 
kell gondolkodni, hogy az összes dolgozó somogyvári vagy kistérségi lesz, mivel biztosan 
képzett munkaerőt fog alkalmazni. Lengyeltótiban folyamatban van egy édesipari termékeket 
gyártó üzem, a volt gépműhely helyén, ahol szintén 35 betanított munkást kívánnak 
foglalkoztatni. Pusztaszentgyörgyön jól halad a pulykavágóhíd kiépítése, előreláthatólag az 
idén be fog indulni. Elképzeléseik szerint  alkalmilag 30, szezonális időszakban 80 embernek 
tudnának munkát adni. A fejlesztés nem az említett keretből történik, hanem az agrártárca 
alapjaiból. 
 
Fontos, hogy a költségvetés készítésénél intézményi szinten nem számoltak 
létszámleépítéssel. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ez nem fog előfordulni, mivel látni 
kell a gyermeklétszám folyamatos csökkenését.  
A városban nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, aki térítésmentesen étkezik. A 
élelmezés rezsi költségét az önkormányzat fizeti meg. 
 
Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat felajánlotta az OTP-nek a jelenleg bérelt épület 
megvételét. Az önkormányzat több ingatlanát is szeretné eladni, de pang az ingatlanpiac.  
 
 
Hozzászólások: 
 
Trombitás Zoltán Lengyeltóti, Mohácsi u. lakos 
 
Kérdése, hogy a Zeneiskola cserepezésénél miért nem jutott új cserép az egész tetőre?  
A Közösségi ház falai nagyon vizesek voltak, miért kellett a vízzáró réteggel befedni? Felveti, 
hogy a helyi vállalkozások a városban, folyó beruházásokban nem jutnak szerephez.  
Megítélése szerint az OTP tetőszerkezete nagyon nagyra sikeredett. A tetők nagyon 
szakszerűtlenül készültek el, gondol itt az átszellőztetésekre. Példaként említi, hogy az orvos 
lakás tetőszerkezetét pár éve újították fel és már cserélni kell a lécezést. Megítélése szerint a 
beruházásoknál alkalmazott műszaki ellenőr nem érti a dolgát. A színház terem építésénél is 
szólt a problémákról, és a mai beruházásoknál is ugyanaz a műszaki ellenőr.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az önkormányzat beruházásai a közbeszerzési értesítőben jelennek meg. Nincs kikötve, hogy 
a helyi vállalkozók megváltsák a csomagot és árajánlatot adjanak.  
Az OTP tetőszerkezete azért lett ennyire magas, mert lakások kialakítására tervezték. A 
műszaki ellenőr és a tervező által benyújtott tetővázrajzát elfogadták a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség szakemberei. Megítélése szerint nincs Lengyeltótiban nincs olyan vállalkozás, 
ahol 60 napra 100 millió forintot meg tudnának előlegezni. A kivitelező dolga, hogy egy 
elnyert projektnél milyen alvállalkozókat alkalmaz, nem az önkormányzaté.  
A Közösségi ház szárazanyaggal lett visszatöltve. A Zeneiskola belső udvarának teteje 
valóban régi cserépből lett helyreállítva, de csak 10 millió forintot nyertek, és kb. még 5 
millió forintra lett volna szükség.  
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Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Fontosnak tartja az önkormányzat, hogy az intézmények működjenek, létszámleépítés nélkül 
is. Nehéz a testületnek azt mondani, hogy milyen beruházások maradnak el a városban a 
zavartalan működés miatt. Természetesen szükség lenne járdákra, de a közeljövőben ezt nem 
tudják megvalósítani.  
Rajtuk kívülálló okok miatt a közbeszerzési eljárás nem teszi lehetővé, hogy a helyi 
vállalkozók is munkához jussanak.  
A Kormány meghirdetette az Út a munkához c. programot, mely 170 milliárd forintot nyújt 
országos szinten. A Pogányvölgyi kistérség 70 dolgozót alkalmazhat, a bérük 5 %-a hárul az 
önkormányzatokra.  Lengyeltótiban 20 embert kívánnak alkalmazni, de felvetődik a kérdés, 
hogy milyen munkát tudnak mindennap nekik adni.  
Kívánni valót hagy maga után az a törvénymódosítás is, hogy egy családon belül csak 1 
ember lehet RÁT-os.  
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket az önkormányzat önként vállalt feladatairól. Többek között 
megemlíti a hétvégi ügyeletet, a tanyagondnoki szolgálatot, a zeneiskolát és a tatárvári 
lakosok ivóvízellátását. Fontosnak tartja a testület, amíg a köztisztviselőknél ha a törvény 
kötelezővé teszi a cafeteria rendszerben az étkezési utalványok adását, akkor az 
önkormányzati közalkalmazottak is megkapják azt. Nem kötelező a helyi televízió 
fenntartása, amelyre éves szinten 3 millió forintot különít el az önkormányzat. Fontosnak 
tartják azonban, hogy a lakosság széleskörűen tájékozott legyen. A műsorok átalakítása vált 
szükségessé, vonzóbbá és nézettebbé kell tenni a helyi televiziót, a Somogy TV. műsorainak 
biztosítása is egyeztetés alatt áll.   
 
Valóban az önkormányzat idei költségvetése nem látványos és nehezebb, mint az elmúlt évi. 
Tudják, hogy többet kellene fejlesztésre fordítani, de működni kell. 
 
Wolf Sándorné  Nyugdíjas Egyesület Elnöke 
 
Az Egyesület decemberben támogatást kapott, amelyet nagyon köszönnek. Kérése azonban, 
hogy a kapott összeget még használták fel teljes mértékben, de február hónapban már el kell 
számolni róla. Kérése, hogy az Egyesületek beszámolóját egy későbbi időpontban tárgyalja a 
testület. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Természetesen lehetséges, a testület korábbi döntését módosítani fogják és az áprilisi ülésen 
fogják tárgyalni.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 

                          A képviselő-testület a 47/2007.(III.29.) számú határozatát 
                          az alábbiak szerint módosítja: 
                          A képviselő-testület az Önkormányzat által támogatásban 
                          részesített szervezetek részére nyújtott támogatásra vonatkozó 
                          elszámolásokat a következők szerint szabályozza: 

- A nyújtott támogatás összegéről a támogatottnak a tárgyévet  
követő év április 30-ig tételesen el kell számolni. 

        -     A kimutatásnak a kifizetett összegeket számlák szerint kell tartalmaznia. 
        (megnevezés, sorszám, kifizetett összeg) 

              
               Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének nem tesz eleget 
               a folyósított támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének összegével növelten 
               tartozik visszafizetni, és a következő időszakban támogatásban nem részesülhet. 
 
               A tételes elszámoláson kívül a képviselő-testületet beszámoló formájában is tartozik 
               tájékoztatnia a támogatásban részesített szervezet. 
 
 
               Határidő: értelem szerint 
               Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                        A képviselő-testület az Önkormányzat 2009.évi költségvetésére 
                        vonatkozó beterjesztést  előzetesen elfogadja. 
            
 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2010.évi költségvetésének megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                            A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ 2009.évi 
                            költségvetésére vonatkozó beterjesztést előzetesen elfogadja. 
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3.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                              A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörben 
                              hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
4.) Számvevőszéki jelentés Lengyeltóti Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 
2009.évi ellenőrzéséről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

10/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                              Állami Számvevőszék Somogy Megyei Ellenőrzési Irodája 
                              által – a Lengyeltóti Városi Önkormányzat gazdálkodási 
                              rendszerének ellenőrzéséről – készített jelentést megtárgyalta, 
                              és az azzal kapcsolatos Intézkedési Tervet jóváhagyta. 
                              Az Intézkedési Tervet az ÁSZ Somogy Megyei Ellenőrzési 
                              Irodája részére 30 napon belül meg kell küldeni. 
 
                              Határidő: folyamatos, és az intézkedési tervben  
                                              meghatározottak szerint 
  
                              Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2010.(I.29.) rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
a 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.),  a7/2007.(II.23.), a 14/2008.(V.30.),  a 

26/2008.(XI.28.), 19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.)  rendelettel módosított 
6/1999.(III.25.) rendelet módosításáról 

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

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő Testületének 
2/2010. (I.29.) rendelete 

 16/2007.(VI.22.), 4/2008.(III.28.) ,  a 13/2009.(VI.26.), a 19/2009.(IX.25.) 
26/2009. (XI.27.) rendeletekkel módosított 

A temetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 
11/2000.(III.23.) rendelete módosításáról 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
7.) A jegyző 2009.évi teljesítménykövetelményének értékeléséről szóló tájékoztató. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                              jegyző teljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul  
                              veszi.  
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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8.) Jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010.évi kiemelt célok. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

12/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                                 Jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010.évi 
                                 kiemelt célok: 

       - A választási eljárásról szóló 1997.évi C. Tv-be foglaltaknak 
                                   megfelelően felelős, hogy a Polgármesteri Hivatal szakszerűen 
                                   lássa el feladatát a 2010-ben lezajló választásoknál: 

a.) országgyűlési képviselő választás 
b.) kisebbségi önkormányzatok választása 
c.) helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek választása; 

 
     - A jegyző különös tekintettel a választásokra köteles figyelemmel 
        lenni, hogy ne folytasson olyan tevékenységet, amely hivatalához 
        méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét 
        veszélyeztetné. 
        Pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében köz- 
        szereplést nem vállalhat. 
 
     - A Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009.évi 

                                  hatósági felügyeleti ellenőrzésében foglalt megállapítások figyelembe- 
                                  vételével a hivatal szakmai munkájának fejlesztése, a szükséges 
                                  intézkedések megtétele. 
 
                               - 2009. decemberi Lengyeltóti Városi Önkormányzat gazdálkodási 
                                  rendszerének ÁSZ ellenőrzésében foglalt megállapítások, javaslatok 
                                  alapján az intézkedési terv előkészítéséről és végrehajtásáról   
                                  gondoskodjon. 
 
                                - A Polgármesteri Hivatal kistérségi szerepének erősítése, hangsúlyosabbá 
                                   tétele; 
 
                                - A kistérségi települések szakmai együttműködésének szorosabbá fűzése; 
 

         - A képviselő-testületi ülések szakmai előkészítése és az ehhez    
           kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése. 

 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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9.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010.évi kiemelt célok. 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

13/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                                 Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jog- 
                                 állásáról szóló törvény 1992.évi XXIII.tv. 34.§. (3) bek. alapján 
                                 a köztisztviselők munkateljesítményének értékeléséhez szük- 
                                 séges teljesítménykövetelmények alapját képező 2010.évi  
                                 kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
                                 Átfogó valamennyi irodát (köztisztviselőt) érintő teljesit- 
                                 ménykövetelmények alapját képező kiemelt célok: 

       - A választási eljárásokról szóló 1997.évi C. tv-ben foglaltak- 
       nak megfelelően a Polgármesteri Hivatal szakszerűen lássa el 
       feladatát a 2010-ben lezajló választások tekintetében 

a.) országgyűlési képviselők választása 
b.) kisebbségi önkormányzatok választása 
c.) helyi önkormányzatok, képviselők, polgármesterek  

választása. 
                                 - A hivatal köztisztviselője figyelemmel a 2010-ben zajló  
                                 választásokra kiemelten köteles figyelemmel lenni arra, hogy 
                                 ne folytasson olyan tevékenységet, amely hivatalához méltat- 
                                 lan, vagy amely pártatlan, befolyásolástól mentes tevékenységét 
                                 veszélyeztetné. 
                                 Pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében  
                                 közszereplést nem vállalhat. 
                                 - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
                                 szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. módositásából eredő vál- 
                                 tozások gyakorlati alkalmazása különös tekintettel 

a.) ügyintézési határidők betartása 
b.) a közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazott ügyirat kisérő 

lap szakszerű vezetése, 
c.) egyéni iktatókönyvek havi lezárása Lengyeltóti Városi Önkor- 

mányzat Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési Szabály- 
zatában foglaltaknak megfelelően. 

                                 - Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok közzé- 
                                 tételi kötelezettségének teljesitéséről szóló szabályzatának pontos 
                                 betartása. 
                                 - Követelmény a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel 
                                 való rendelkezés, a munkakör jogszabályi hátterének pontos ismerete, 
                                 változások figyelemmel kisérése. 
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                                 - Követelmény a pontos, preciz munkavégzés. A munkavégzés során 
                                 a rendelkezésre álló iratokból más az adott szakterületen jártas ügyintéző 
                                 is el tudjon igazodni a helyettesítés, belső munkaszervezési feladatok 
                                 zökkenőmentes végrehajtása érdekében. 

       - Követelmény a feladatok felelősséggel, megfelelő segitőkészséggel 
       való ellátása. 
       - A köztisztviselő a tudomására jutott esetekben a szükséges intézkedé- 
       seket tegye meg, rugalmasan, de a vonatkozó jogszabályok maximális 
       betartásával.  
       Hatósági Iroda feladatkörébe tartozó kiemel célok: 

a.) Okmányiroda 
- Szolgáltató jellegű, gyors és jogszabályszerű ügyintézés az ügyfél- 
fogadások során. 
- Az egyéni vállalkozásról és egyéni cégekről szóló 2009.évi CXV.tv. 
változásainak gyakorlati alkalmazása. Egyéni vállalkozók csak elektro- 
nikus úton intézhetik ügyeiket az ügyfélkapun keresztül. 
- Hivatali kapu (költségvetési tervek hivatali kapuja) és Cégkapu 
(vállalkozások hivatali kapuja) ügyintézés: megnyitás, ügyfelek  
tájékoztatása a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevő- 
inek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. 
(X.14.) Korm. rendelet alapján. 
b.) Gyámhivatal 
- Szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perek indítása és az átmeneti 
neveltek tartós nevelésbe vétele. 
- Örökbe fogadhatóvá nyilvánitások és örökbeadások ügyintézése. 
- Gyámhatósági ügyekben a tudomására jutott esetekben a szükséges 
intézkedések haladéktalan megtétele. A vonatkozó jogszabályok pontos 
betartása. 
- A gyámhatósági munka az emberek, gyermek iránti empátiával,  
felelősséggel és megfelelő segitőkészséggel kerüljön ellátásra. 
- Helyszíni bejárások fokozása az Alapszolgáltatási Központ gyermek- 
védelmi ügyintézőjével.  
c.) Műszaki csoport 
- Éves statisztikai adatszolgáltatást, épitésügyi- és épités felügyeleti 
birság nyilvántartást internetes központi számitógépes nyilvántartáson 
kell végezni az épitésügyek körébe tartozó egyes hatósági nyilvántar- 
tásokról szóló 255/2007.(X.4.) Kormány rendelet alapján. 
- Engedély nélküli épitkezések, valamint a közterület használat fokozott 
ellenőrzése. 
- Helyi közterületek, ingatlanok településtisztaságának fokozott 
ellenőrzése, szankcionálása (parlagfű, szemét). A településőrökkel 
aktiv munkakapcsolat fenntartása. 
d.) Szociális ügyek 
- A szociális ellátásokkal kapcsolatos jogszabályi változások 
folyamatos figyelemmel kisérése, pontos alkalmazása. 
- Az Országos Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis naprakész 
vezetése, az előirt feladatok elektronikus úton történő elvégzése. 
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- Fokozott együttműködés az Alapszolgáltatási Központtal, társ- 
hatóságokkal.  

                                 - Helyszini bejárásokban való részvétel a gyámhivatal és az  
Alapszolgáltatási Központ munkatársaival. 
e.) Anyakönyv, működési engedély, vállalkozói engedély 
ügyintézés 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá- 
lyairól szóló 2004.évi CXL.törvényt módositó 2008.évi CXI.törvény- 
ből eredő változások gyakorlati alkalmazása. 
f.) a településengedélyezés rendjéről szóló (új) 358/2008. 
(XII.31.) Korm. rendelet gyakorlati alkalmazása 
g.) Mezőgazdasági igazgatás 
- Fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) 
Kormányrendelet betartása különös tekintettel a közterület fakivá- 
gási ügyekre. 
Közgazdasági Iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 
a.) Adóügyek 

                                 - adóhátralék csökkentése 50 %-ra, a helyi adórendelet maradéktalan 
                                 végrehajtása 
                                 - legalább 10 db adóellenőrzés lefolytatása az egyéni vállalkozók 
                                 és gazdasági társaságok körében. 
                                 - idegen helyről kimutatott adók behajtása. 
                                 - ÖNKADÓ program kiváltása WONKA INFO programra 
                                 - iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, határidők pontos betartása, 
                                 az APEH – kel való jó együttműködés kialakitására  

b.) Gazdálkodással kapcsolatos 
                                 - lakásbérleti dijakból, helyiségbérleti dijakból képződött hátralék 
                                 csökkentése, eredménytelen felszólítások esetén további eljárás 
                                 kezdeményezése a hatósági iroda felé. 

       - az önkormányzat működéséhez szükséges a költségvetés szigorú 
                                 takarékos végrehajtása, 
                                 - költségek helyes meghatározása és gazdaságossági szempontok  
                                 érvényesitése 
                                 - költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás, 
                                 - könyvelés pontossága, az önkormányzat pénzügyi-gazdasági 
                                 helyzetének átláthatósága. 
                                 - a CT-Ecostat gazdasági és gazdálkodási programrendszer hasz- 
                                 nálata, szakszerű alkalmazása. 
                                 - 2009. decemberi Lengyeltóti Városi Önkormányzat gazdálkodási 
                                 rendszerének ÁSZ ellenőrzésében foglalt megállapitások, javaslatok, 
                                 intézkedési tervének elkészitése és végrehajtása. 
                                 - A pályázatokon elnyert vissza nem téritendő támogatásokkal 
                                 kapcsolatos pénzügyi feladatok hatékony ellátása. 
                                 - Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodásával kap- 
                                 csolatos feladatok ellátása. 
                                 - beruházási feladatok pénzügyi lebonyolitása.  
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                                 Önkormányzati iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 
a.) Beruházási feladatok: 

                                 - Lengyeltóti, Csalogány u.2.szám alatti épület tetőépitése(LEKI) OTP 
                                 - Lengyeltóti, Csalogány u.2.szám alatti épület homlokzat felújitása 
                                   (saját) OTP, 
 
                                 - Lengyeltóti, Csokonai u.1.szám alatti épület tetőfelújitása (TEKI) 
                                 (bútorbolt) 
                                 - Lengyeltóti, Csokonai u.3.szám alatti gyermekvédelmi alapellátás 
                                 épületének homlokzat és tetőfelújítása (LEKI), 
                                 - Lengyeltóti, Zrinyi M.u. parkolók épitése (TEKI), 
                                 - Lengyeltóti Város belterületi vizrendezése a befogadó Szent János 
                                 Árok és a fő becsatlakozó csapadékviz elvezető rekonstrukciója  
                                 DDOP-5.1.5/B-2008-0008 
                                 - Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat DDOP-3.1.2/2F- 
                                 2f-2009-0001 
                                 - Közösségi busz beszerzés pályázat közbeszerzési ügyeinek le- 
                                 bonyolitása (Dr. Szücs Gáborral) 
                                 - Hács Községháza és Művelődési Ház felújítása (UMVP) 
                                 - Gyugy, Hács, Kisberény esetében TEKI, LEKI, CÉDE pályázatok 
                                 mentorálása. 

b.) Szervezési feladatok 
                                 - képviselő-testület üléseinek előkészitése a Szervezeti és Működési 
                                 Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 
                                 - Önkormányzati rendeletek, határozatok naprakész nyilvántartása. 
                                 - Önkormányzati rendeletek folyamatos egységes szerkezetbe foglalása 
                                 és aktualizálása.  
                                 - hivatali kapu, hivatali központi e-mail és EAR rendszer napi figyelem- 
                                 mel kisérése, dokumentumok kinyomtatása, napi postában történő el- 
                                 helyezése. 
                                 - termőföld – elővásárlási és haszonbérleti hirdetmények kormányzati 
                                 portálon (www.magyarorszag.hu) történő megjelenitése  
                                 225/2008.(IX.9.) Korm. rendelet szerint. 
                                 - tanusitvánnyal rendelkező E-iktat iratkezelési szoftver gyakorlati  
                                 alkalmazása, iktatókönyvek szabályzatnak megfelelő vezetése,lezárása. 
                                Az elektronikus tájékoztatási kötelezettségnek megfelelő negyedéves 
                                ügyforgalmi statisztika elkészitése (Ket. 164.§. 2009.évi XC.Tv. mellék- 
                                let II. 12.) pont) 
                                Munkaügyi feladatok 
                                - köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének szervezése, 
                                - közigazgatási versenyvizsga megkövetése új köztisztviselő esetében, 
                                - közhasznú, közcélú, közmunkaprogramban történő foglalkoztatás 
                                előkészitése, kistérségi irodával való együttműködés. 
                                - közfoglalkoztatási terv készitése a 2008.évi CVII.tv. alapján.  
                                - köztisztviselők minősitése, intézmények munkaügyi ellenőrzése. 
                                - hátrányos helyzetü felsőoktatási hallgatók támogatására szolgáló 
                                ösztöndijpályázattal kapcsolatos feladatok ellátása. 
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                                 Kistérségi iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 
                                 - kistérségi honlap (www.poganyvolgy.hu) folyamatos frissitése 
                                 és közérdekű adatok kezelése Lengyeltóti Város Polgármesteri 
                                 Hivatala közérdekű adatok közzétételi kötelezettségek teljesitéséről 
                                 szóló szabályzat szerint. 
                                 - kistérségi közoktatás-fejlesztési terv és kistérségi közoktatási 
                                 esélyegyenlőségi terv aktualizálása. 
                                 - Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat cimű pályázathoz 
                                 kapcsolódó integráció előkészitése a közoktatási társulási megállapo- 
                                 dás, közoktatási intézmény alapitó okirat módositása a fenntartók  
                                 döntéseinek megfelelőn, 
                                - kistérségi közmunkaprogram pályázat benyújtása és lebonyolitása. 
                                - pályázatok lebonyolitásában, koordinálásában való aktiv közreműködés: 

• ÁROP 1.1.5-09/C/A-2009-0001 A leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásának meg- 
erősitése. 

• TÁMOP.3.2.3-08 Tanulással a kistérségünkért 
• TÁMOP 3.3.2. Egyenlő eséllyel Pogányvölgyben 
• TIOP 1.2.5.-09 Az iskolapadtól a tanulópadig 
• Településőr foglalkoztatás 
• SZMM:PTKT közmunkaprogam 

          - belső ellenőrzési feladatok ellátása. 
 

                                 Felkéri a jegyzőt, hogy a Ktv. 34.§. (4) bekezdésében foglaltak 
                                 szerint a kiemelt célok alapján írásban állapítsa meg 2010.évre 
                                 vonatkozóan a Polgármester Hivatal köztisztviselőivel szemben  
                                 támasztott teljesítménykövetelményeket és a 2010.december 31-ig 
                                 értékelje munkateljesítményüket. 
 
                                 Határidő: értelem szerint 
                                 Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
10.) Az Önkormányzat 2010.évi Közfoglalkoztatási Terve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

14/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                                Önkormányzat 2010.évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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11.) A Képviselő-testület 2010.évi Munkaterve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Kéri, hogy a Munkatervben kerüljön módosításra az Alapítványok, Egyesületek 
beszámolójának időpontja április hónapra.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

15/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                               Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                               2010.évi Munkatervet a javaslatban szereplő módosításokkal  
                               kiegészítve  elfogadja. 
 
                               Határidő: azonnal 
                               Felelős: Papszt Lajos  
 
                                 
12.) Tanuszoda Egyedi Szolgáltatási Szerződés 2.számú módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

16/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
                                  
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                az előterjesztés mellékletét képező Egyedi Szolgáltatási 
                                Szerződés 2.számú módosítását elfogadja. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  
            
 
13.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2010.évben fizetendő mértékének 
megállapítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

17/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
                                  
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                az orvosi rendelőnél felmerült költségekből az egyes 
                                orvosi körzetekre jutó költségek megtérítését 2010. 
                                február 1-től ÁFA-val együtt havi bontásban az alábbiak 
                                szerint állapítja meg: 
 
 
                                Fogorvosi körzet:  56.311,-Ft/hó 
                                I.sz. körzet:   48.777,-Ft/hó 
                                II.sz. körzet:   46.595,-Ft/hó 
                                Gyermekorvosi körzet:  46.595,-Ft/hó 
 
                                Határidő: 2010. február 1. 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester                           
 
 
14.) Rendezési Terv 4.számú módosítása 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A pulykatelep vezetője Molnár István Úr is jelezte, hogy kérelmezni fogja a rendezési terv 
módosítását. A két terület közel van egymáshoz, így véleménye szerint a két vállalkozó 
tárgyaljon és egyszerre módosítassák a rendezési tervet. A módosítási költséget letéti számlán 
helyezzék el. A testületi döntés akkor lép életbe, ha a két vállalkozó megegyezik egymással és 
a tervezővel.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

18/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Markus 
                          Blaser Lengyeltóti, Fonyódi u. külső cím alatti lakos kérelmével 
                          egyetért, a Lengyeltóti 0167/11.hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának  
                          Gip-M3 (gazdasági-ipari-mezőgazdasági) övezetre történő  
                          módosítását elviekben támogatja. 
                          A képviselő-testület  Virányi Építész Stúdió Kft. (képviseli: 
                          Lőrincz Piroska ügyvezető) által közölt tervezési költségnek 
                          az Önkormányzat letéti számlájára történő befizetését követően 
                          a Településrendezési Terv 4.sz. módosítását megrendeli. 
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                          A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a 
                          településrendezési, majd ezt követően a tervezési szerződés aláírására. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
15.) 2010. Téli-tavaszi Közmunkaprogram pályázathoz saját forrás megállapítása.  
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

19/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                              Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 
                              a Szociális és Munkaügyi Miniszter által kiirt, 2010/01.Téli 
                              tavaszi közmunkaprogram pályázatban való részvételről. 
                              Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, 
                              hogy a kül- és belterületi önkormányzati tulajdonú csapadék- 
                              víz és belvízelvezető csatornahálózatának kialakítására, helyre- 
                              állítására, karbantartására, a település belterületi útjainak 
                              fenntartására, az utak környezetének karbantartására, parkosi- 
                              tásra, szabad zöldterületek kialakítására, parkfenntartásra, 
                              település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok 
                              ellátására átlagosan 20 főt kíván foglalkoztatni. 
                              A pályázat összköltsége 42.157.100,-Ft Lengyeltóti Város 
                              Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat 
                              saját forrását jelentő 887.390,-Ft-ból, a közmunkaprogramban 
                              résztvevők arányában számított, 253.540,-Ft-ot 2010. február 
                              15-ig befizeti a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás  
                              11743105-15571380-100100000 számú számlájára.  
 
                              Határidő: azonnal 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
   
 
 
16.) Lengyeltóti városközpont belterületi vízrendezése II.ütem pályázat. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

20/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,  
                          hogy a DDOP-2009-5.1.5.c. jelű pályázati felhívásra a  
                         „Lengyeltóti városközpont belterületi vízrendezése II.ütem”  
                         címmel 80.000.000,-Ft bruttó bekerülési összeggel pályázatot nyújt be.  
                         A projekt megvalósításához 76.000.000,-Ft vissza nem térítendő  
                         támogatásra pályázik, melyhez a 5 %-os saját forrást 4.000.000,-Ft-ot  
                         2010.évi költségvetésében biztosítja                           
                         Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget  
                         vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a projektet  
                         megvalósítja és a megvalósítást követően azt 10 évig üzemelteti.  
                         Az üzemeltetés költségeit az éves költségvetésében betervezi.  
                         Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az engedélyes  
                         terveket megvizsgálta és megállapította, hogy a beruházás  
                         illeszkedik Lengyeltóti Város 1/2004.(I.29.) számú rendeletével  
                         jóváhagyott általános és részletes rendezési tervéhez. 
 
 
                         Határidő: 2010. március 1.  
                         Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
17.) A Lengyeltóti Művelődési Ház és Könyvtár feladatköre választási kampány időszakára. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint a nagyterem első alkalommal történő bérlését is tegyék ingyenessé első 
alkalommal, vagy legalább a 15.000,-Ft-ot vonják le a 60.000,-Ft-ból. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Nem javasolja az előterjesztés módosítását. Aki igénybe veszi a nagytermet az  fizesse meg 
azt, mivel  a terem  berendezése, fűtése, takarítása nem kevés költségbe kerül.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

21/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                                   Lengyeltóti Városi Televízió szerepe, feladatköre a  
                                   választási kampányok időszakára: 
 

1. A Lengyeltóti Városi Televízió (továbbiakban: televizió) 
az esélyegyenlőség követelményeit szem előtt tartva fórumot 
biztosit a választási kampányban jogszerűen résztvevő 
minden párt vagy független jelölt számára. 

 
2. Politikai hirdetésnek minősül az olyan műsorszám, amely 

párt, politikai mozgalom: 
a.) választásokon való részvételének, sikeres szereplésének, 

jelöltjének népszavazási kezdeményezésének támoga- 
tására, szólít fel, befolyásol 

b.) nevét, tevékenységét, céljait, jelszavát, emblémáját,  
a róla alkotott képet népszerűsíti. 

 
3. A televízió a közérdeklődésre számot tartó eseményekről, mint 

a választások is, sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyi- 
lagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatja a lakosságot.  

 
4. A televízió műsorszámaiban műsorvezetőként, hírolvasóként,  

tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatársak a munka- 
végzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül a televíziónál, 
politikai hírhez véleményt, értékelő magyarázatot – kivéve a hír- 
magyarázatot – nem fűzhetnek. 

 
5. A televíziónál híreket közlő és időszerű politikai tájékoztató 

műsorszámokban rendszeresen szereplő munkatáraik sem képben, 
sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai 
hirdetésben. 

 
6. A televízió a politikai hirdetés tartalmáért felelősséggel nem 

tartozik.  
 

7. Politikai hirdetés közzétételének megrendelője, továbbá az akinek 
ezek közzétételéhez érdeke fűződik, nem gyakorolhat  
szerkesztői befolyást más műsorszámok tartalmára. (szponzorált 
műsor) 

 
8. Politikai hirdetés e jellegének a közzétételt közvetlenül megelőző 

és azt követő megnevezéssel, továbbá egyéb műsorszámoktól jól 
felismerhetően optikai és akusztikus módon elkülönítve alapvetően, 
ha ez lehetséges, blokkokban kell közzétenni. 
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9. A televízió ajánlata politikai hirdetésekre: 
A televízió a választási gyűlések, rendezvények időpontjait 
a gyűlést megelőző szerdai adásban az adásidő rendjének 
megfelelően a szerkesztett anyagban egy alkalommal közzé 
teszi. A hozott kazettán lévő politikai hirdetés leadása percenként 
5.000,-Ft. 
A televízió politikai hirdetés címén sem továbbit olyan anyagot, 
amely sérti a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, az emberi 
jogokat, vagy amely alkalmas a személyek, nemek, népek, 
nemzetek, a nemzeti etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá  
valamely egyházi vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.  
A televízió a helyi önkormányzati képviselő és polgármester  
választásakor a kampányidőszakban jelöltenként 1 alkalommal  
5-5 percben bemutatkozási műsoridőt biztosit. Az adásba kerülés 
sorrendjét sorsolással lehet eldönteni. A fenti műsoridőt a televízió 
térítésmentesen biztosítja. 

 
10. A televízió saját műsorai: 

A televízió saját műsoraként készült riportok, műsorok szerkesztése, 
vágása a Művelődési Ház dolgozóinak feladata, a Művelődési Ház 
Igazgató felelőssége. A műsor késztésébe – ebből következően – 
senkinek sem lehet beleszólása. 
A televízió az így készült műsorokat nem köteles az érintettekkel  
egyeztetni. A választásokkal kapcsolatos politikai műsorok idegen 
kazettára sem kérésre, sem pénzügyi ellenszolgáltatásért nem  
másolhatók. Ez vonatkozik az archivált, és az adásba kerülő 
anyagokra egyaránt. A TV. stúdiója politikai pártok, független 
jelöltek választási műsorainak, hirdetéseinek elkészítésére – vagy 
abban való közreműködésre – vonatkozó kéréseket nem teljesíti. 
A város működésével kapcsolatos rendezvényekről a helyi adások  
számára – tekintettel arra, hogy a város közigazgatása a kampány 
alatt is működik – továbbra is készülnek tudósítások. Ez a rendez- 
vényeken való szereplés nem minősül a kampány részének, de a 
műsornak pártpolitikai szempontból semlegesnek kell lenni. 
A kész riportok visszanézésére vagy előzetes megtekintetésére 
irányuló kérés teljesítése csak a műsornak a kérelmezőre vonatkozó 
részére engedélyezhető. Ez nem befolyásolhatja a műsorkészítőket. 
 

                                11.   Művelődési Ház bérleti díjai választási gyűlés céljára: 
                                        Lengyeltóti Város Képviselő-testülete kampányidőszakban választási 
                                        gyűlés céljára a Művelődési Ház kistermét egy alkalommal térítés 
                                        nélkül  biztosítja a jelölő szervezetek, jelöltek számára. 
                                        Minden további igénybevétel esetén alkalmanként 15.000,-Ft 
                                        összeget kell fizetni. 
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                                        Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Művelődési Ház nagy- 
                                        termének használatáért választási gyűlés céljára az alábbi bérleti 
                                        díjakat állapítja meg első alkalomtól: 
                                        - fűtési szezonban 60.000,-Ft, 
                                        - fűtési szezonon kívül 40.000,-Ft. 
 
                                        Határidő: értelem szerint 
                                        Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
18.) Németh Rudolf siófoki lakos telekfelajánlása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

22/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                                    Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                    Németh Rudolf Tamás Siófok, Bányász u.27.sz. alatti 
                                    lakos tulajdonát képező Lengyeltóti, Dózsa u.692.hrsz, illetve 
                                    Lengyeltóti, Mohácsi hegy 3075 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 
                                    felajánlási kérelmét elutasijta, az ingatlanokat nem veszi 
                                    tulajdonba. 
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Papszt Lajos polgármester 
 
 
19.) Scheffer Zoltán lengyeltóti lakos házastársi vagyonközösség létrehozásához beleegyező  
nyilatkozat kérése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

23/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                   Scheffer Zoltán Lengyeltóti, Virág u.6.szám alatti lakos 
                                   részére a házassági vagyonközösség létrehozásához szükséges 
                                   beleegyező nyilatkozatot – mely a Lengyeltóti, Virág u.6.sz. 
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                                   alatti, 947/12 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozik és házastár- 
                                   sával Dumics Anita Lengyeltóti, Virág u.6.sz. alatti lakossal  
                                   kerül megkötésre – megadja, egyúttal hozzájárul annak  
                                   Körzeti Földhivatalnál vezetett ingatlan-nyilvántartási bejegy- 
                                   zéséhez. 
 
                                    Határidő: azonnal 
                                    Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
20.) Bessenyei Gábor és Bessenyeiné Varga Anita lengyeltóti lakos 2005-ben nyújtott vissza 
nem térítendő lakásépítési támogatási ügyének megtárgyalása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

24/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                  Bessenyei Gábor és Bessenyeiné Varga Anita Lengyeltóti, 
                                  Kaposvári u.1.sz. alatti lakosok kérelmét támogatja, a lakás- 
                                  építési támogatás összegét 100.000,-Ft-ot az ingatlan eladása 
                                  esetén vissza kell fizetni, de a pótlékok (64.565,-Ft) vissza- 
                                  fizetésétől eltekint. A képviselő-testület engedélyezi a 100.000,-Ft  
                                  tőke 4 egyenlő részletben történő megfizetését 2010. december 31-ig. 
 
                                  Határidő: azonnal 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
21.) Lengyeltóti, Bem u.20.szám alatti komfort nélküli önkormányzati lakás lakásbérleti jog 
folytatása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

25/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                                 Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Bem u. 
                                 20. szám alatti (272 hrsz.) lévő önkormányzati lakást 2009. 
                                 május 21-i visszamenőleges hatállyal Nagy Éva Lengyeltóti, 
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                                 Bem u.20. sz. alatti lakosnak kiutalja, valamint a lakás 
                                 havi rendszerességgel fizetendő lakbérét 3.100,-Ft-ban 
                                 állapítja meg. 
 
                                 Határidő: azonnal 
                                 Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
22.) „A települési önkormányzat elővásárlási joga lakóingatlan kényszerértékesítése során” 
feladatának elbírálása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az  írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

26/2010.(I.28.) képviselő-testület határozat  
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                  a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező polgárok 
                                  lakóingatlan kényszerértékesítése során nem kíván elő- 
                                  vásárlási jogával élni. 
 
                                  Határidő: értelem szerint 
                                  Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
 
 
 
Papszt Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását 
zárt ülés keretében folytatja.  
 

kmf. 
 
 
 
 
 

 
 

Papszt Lajos                                                                                     Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                jegyző  


