
J e g y z ő k ö n y v  
 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 23-án 
megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 

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

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

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

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Művelődési Ház Igazgató, Vargáné Fülöp Gyöngyi 
Alapszolgáltatási Központ intézményvezető-helyettese. 
 
Távol maradt: Székely-Benke László képviselő-testületi tag 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
11 fő 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.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2010.évi költségvetésének megállapítása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetése. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
4.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
5.) Adóigazgatási tevékenység. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
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6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi Közbeszerzési Terve. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
7.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata számára helyiséghasználat 
biztosítása. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása. 
Eladó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) A 80/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat (KEOP-2009-3.3.0 az erdei iskola és 
erdei óvodahálózat infrastrukturális fejlesztése) és a 184/2009.(XI.29.) számú képviselő-
testületi határozat (Pályázat benyújtása a TÁMOP-3.2.3.-09/2. „Építő közösségek” c. 
pályázati kiírásra) visszavonása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Demeter Gábor lengyeltóti lakos kérelme elővásárlási jogról történő lemondásra, 
valamint használati megosztási megállapodás megkötésére. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
14.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
15.) Lengyeltóti, Zrinyi u.34.sz. alatti összkomfortos szolgálati lakás értékesítési ügye. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
16.) Horváth Gábor Lengyeltóti, Petőfi u.43. bérlakás kiutalása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
17.) Lengyeltóti, Szent Erzsébet tér 2/b. komfort II-es fokozatú szolgálati lakás kiutalási ügye. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
18.) Lengyeltóti II.számú háziorvosi szolgálat feladatellátására vonatkozó megbizási 
szerződés módositása. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
19.) Tájékoztató a településőrök tevékenységéről. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
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20.) Tájékoztató a Március 15-i ünnepség megtartásáról. 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
21.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása. 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

28/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                               A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
                               pontokkal egyetért.  
 
 
 
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

29/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                                    A képviselő-testület a polgármester átruházott hatás- 
                                    körben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul 
                                    veszi. 
 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2010.évi költségvetésének megállapitása 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

30/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                           Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti 
                           Alapszolgáltatási Központ 2010.évi költségvetését 129.966 e Ft  
                           összegben jóváhagyja. 
 
                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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3.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetése. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen van ifj. Szita László könyvvizsgáló. 
 
ifj. Szita László  könyvvizsgáló 
 
Részleteiben ismerteti az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló független 
könyvvizsgálói jelentést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Nagyon szigorú költségvetést állitottak össze, melyet a bizottságok is elfogadtak. Az újszerű 
költségvetés készitése nem volt egyszerü feladat, ezért köszönetet mond a hivatal és az iskola 
dolgozóinak az abban való közreműködésre. Az oktatási normativa kiesése 34 millió forint.  
Fontos, hogy a szigorú költségvetés ellenére egyetlen dolgozótól sem kellett megválni. 
Véleménye szerint amennyiben ezt a költségvetést végre tudják hajtani, az bizakodásra ad 
okot és emelt fővel tudják átadni a kasszát a következő testületnek. Félévkor a testületnek 
nagyon pontosan át kell tekintenie a költségvetést.  
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Fontos, hogy egyetlen dolgozótól sem kellett megválni, és az is, hogy a nem kötelező 
feladatokat ezután is meg tudják oldani.  A normativa kiesés ellenére az önkormányzat 
működőképes.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeltet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

3/2010.(II.24.) rendelete 
az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeltet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

4/2010.(II.24.) rendelete 
az Önkormányzat 2009.évi költségvetését megállapitó 

8/2009.(III.27.), 10/2009.(IV.23.), 12/2009.(V.29.), 14/2009.(VIII.26.), 
17/2009.(IX.25.), 30/2009.(XII.15.) rendeletekkel megállapitott 

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

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.) Adóigazgatási tevékenység. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Lenner Vilmos  képviselő-testületi tag 
 
Véleménye szerint a behajthatatlan tartozások hosszabb távon rontják az adóügyi helyzetet. 
Egyszerübb lenne amit lehet, azt keményen hajtsák be, a többit tegyék a veszteség listára. A 
felszámolás alatt lévő cégek tartozásából megitélése szerint semmit nem sikerül behajtani.  
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 
 
A felszámolás esetében bevett módszer, hogy az ügyintéző előzetesen a felszámolóval 
egyezteti a tartozás behajtásának lehetőségét. Volt rá példa, hogy a hivatalnak 50.000,-Ft-jába 
került volna az eljárás, de behajtani nem sikerült volna egyetlen fillért sem. Ilyen esetekben a 
konkrét adatok ismeretében egyeztet a Polgármester Úrral, hogy bekapcsolódjanak-e az 
eljárásba vagy sem. Amennyiben van rá reális esély, akkor az ügyekbe bekapcsolódnak.  
 
2009. évben alkottak egy jogszabályt, ami nem teszi lehetővé a behajthatatlan hátralékok 
leiárását. A szakemberek szerint ez egy olyan jogszabály, ami nem kellően átgondolva 
született és sokáig nem is tartható fenn, mivel nem reális. Egyetlen tartozás sem kerül a 
behajthatatlan adónemek közé, amig teljesen át nem tekintették a behajthatóság szempontjait.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

31/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 
 

                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                              adóigazgatási tevékenységről szóló előterjesztést elfogadja. 
                              Az önkormányzatot érintő behajtandó tartozások minimum  
                              20 %-át 2010.év végéig köteles behajtani a hivatal. 
 
                              Határidő: értelem szerint 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi Közbeszerzési Terve. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

32/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.évi 
                          Éves Közbeszerzési Tervet jóváhagyja. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
7.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

33/2010. (II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
                                Gyugy, Hács és Kisberény Községi Önkormányzatok 
                                Képviselő-testületeinek felhatalmazása alapján pályázatot 
                                nyújt be a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
                                támogatása” elnevezésű program keretében közcélú  
                                foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személy foglalkoz- 
                                tatásának támogatására. 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester    
 
 
8.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapitó Okiratának 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 határozatot hozza: 
 

34/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapitó 
                                okiratát az alábbiak szerint módositja: 
 
                                5. Az intézmény alaptevékenysége 
                                Alaptevékenységekhez tartozó szakfeladatok 
                                890 111 Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex 
                                              tevékenységek és programok 
 
                                Határidő: azonnal 
                                Felelős: Papszt Lajos polgármester  

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

35/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                 Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás  
                                 Társulási Megállapodását az alábbiakban módositja: 
 
                                 A.) A megállapodás 2. pontja 
                                 Az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
                                 2.3. Alapitói jogokkal felruházott irányitó szerv neve, 
                                        székhelye: 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
                                 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. 
                                 Az irányitói jogokat Lengyeltóti Városi Önkormányzat nevében 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 
 
                                 A megállapodás 2.3 pont számozása 2.4 pontra módosul. 
 
                                 B.) A megállapodás 7. pontja 
                                 7. Az intézményvezető kinevezésének a rendje: 
                                 a.) A szakmai jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő, 
                                 a vonatkozó szabályok szerint lebonyolitott pályázat útján nevezhető 
                                 ki Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testülete által.  



 8 

                                 Az intézményvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat Lengyeltóti 
                                 Város Polgármestere gyakorolja. Az Alapszolgáltatási Központ veze- 
                                 tőjének kinevezéséhez a társulásban résztvevő önkormányzatok  
                                 polgármesterei(3) véleménye (4) szükséges. Az intézményben foglalkoz- 
                                 tatott közalkalmazottak felett a kinevezési és egyéb munkáltatói 
                                 jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
                                 b.) A telephelyen foglalkoztatottak kinevezését megelőzően az intéz- 
                                 ményvezető kikéri a telephely szerinti önkormányzat polgármestere 
                                 véleményét.(5) 

                                  szövegrész helyébe 
                                 7. Irányitási jogok: 
                                 - költségvetési szerv alapitása, átalakitása, megszüntetése, továbbá 
                                 költségvetési szerv alapitó okiratának kiadása, szervezeti és működési 
                                 szabályzatának jóváhagyása (alapitói jogok) 

- költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbizatása, fel- 
                                 mentése vagy vezető megbizásának visszavonása, a vele kapcsolatos  
                                 egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: 

a.) A szakmai jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő, a vonat- 
                                 kozó szabályok szerint lebonyolitott pályázat útján nevezhető ki  
                                 Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete által.  
                                 Az intézményvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat Lengyeltóti Város 
                                 Polgármestere gyakorolja. Az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének 
                                 kinevezéséhez a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesteri(3) 

                                 véleménye(4) szükséges. Az intézményben foglalkoztatott közalkal- 
                                 mazottak felett a kinevezési és egyéb munkáltatói jogokat az intézmény- 
                                 vezető gyakorolja. 

b.) A telephelyen foglalkoztatottak kinevezését megelőzően az intézmény- 
                                vezető kikéri a telephely szerinti önkormányzat polgármestere   
                                véleményét.(5) 

- a költségvetési szerv tevékenységénak szabályszerűségi, pénzügyi, 
valamint teljesitmény-ellenőrzése, 
- a fejezetet irányitó szerv külön törvényben meghatározott, az állam- 
háztartás működésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakor- 
lása, 
- a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolókra való 
kötelezése, 
- a jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv  
döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása, 
- egyedi utasitás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, 
- szolgáltatásszervezési koncepció készitése az általa müködtetett 
szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában 
- az intézményi téritési dij meghatározása. 
szövegrész kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Papszt Lajos polgármester    
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10.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módositása 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

36/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                            Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogány- 
                            völgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását 
                            jóváhagyja az alábbiak szerint: 
                           
                            III. A Társulás feladatai 1.) pontja kiegészül az alábbi h.) és i.) 
                            pontokkal: 
                            h.) gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
                            i.) máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállitás 
                            IV. A Társulás részletes feladatai kiegészül az alábbi H) és I) al- 
                            fejezetekkel: 
                            H) Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
                            A Tásulás és a Bérlő között kötött külön megállapodásban rögzi- 
                            tett módon és feltételekkel teljesiti a Bérlő a közösségi busszal 
                            a gyermekek lakóhelyükről iskolába, óvodába, illetve iskolából, 
                            óvodából lakóhelyükre történő szállitásának feladatait, illetve  
                            közösségi célú szállitási feladatok ellátását. 

I)Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállitás 
                            A Társulás a gyermekek és tanulók szervezett utaztatását az intéz- 
                            mények igényeihez igazodva iskolabusz-szolgáltatáson keresztül 
                            biztositja. A Társulás az iskolabusz-szolgáltatást Lengyeltóti Város 
                            Önkormányzata, Buzsák község Önkormányzata, Somogyvár Község 
                            Önkormányzata, valamint a Kapos Volán Zrt. révén látja el. 
                             XI. A társulás gazdálkodása, vagyona és a gazdálkodás ellenőrzése 
                             2.) pontjának szövege helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
                             2.) A Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik. A Társulás gazdál- 
                             kodásával kapcsolatos feladatokat külön megállapodás értelmében 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat gazdasági szervezete látja el.  

 
                             Határidő: azonnal 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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11.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata számára helyiséghasználat 
biztositása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

37/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                              Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
                              Csokonai u.6.szám alatti 20 m2 alapterületű helyiség Szövetség 
                              a Polgárokért Alapitvány ingyenes használati jogát visszavonja 
                              és a helyiség ingyenes használatát Lengyeltóti Város Cigány 
                              Kisebbségi Önkormányzata számára 2010. március 1. napjától 
                              átengedi.  
                              A helyiség használata során felmerülő víz, gáz, villany költségek 
                              a Kisebbségi Önkormányzatot terhelik. Az átadott helyiség állagát 
                              a Kisebbségi Önkormányzat a jó gazda gondosságával köteles meg- 
                              őrizni. A használat során felmerült állagmegóvási munkálatokat  
                              köteles saját költségén elvégezni.  
                              A helyiségben és berendezési tárgyaiban okozott kárt a  
                              kisebbségi önkormányzat köteles megtériteni. 
                              A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Lengyeltóti Város 
                              Cigány Kisebbségi Önkormányzatával fennálló együttműködési 
                              megállapodás fentiek szerinti módositására. 
 
                              Határidő: 2010. március 1. 
                              Felelős: Papszt Lajos polgármester  

 
 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

5/2010.(II.24.) 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.), 1/2010.(I.29.) rendelettel módosított 

6/1999.(III.25.) rendelet módosításáról 
 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 



 11 

12.) A 80/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat (KEOP-2009-3.3.0 az erdei iskola és 
erdei óvodahálózat infrastrukturális fejlesztése) és a 184/2009.(XI.29.) számú képviselő-
testületi határozat (Pályázat benyújtása a TÁMOP-3.2.3.-09/2. „Építő közösségek” c. 
pályázati kiírásra) visszavonása. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

38/2010. (II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 
                          a 80/2009.(V.14.) számú, és a 184/2009.(XI.29.) számú képviselő- 
                          testületi határozatait. 
 
                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
13.) Demeter Gábor lengyeltóti lakos kérelme elővásárlási jogról történő lemondásra, 
valamint használati megosztási megállapodás megkötésére 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos polgármester 
 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta elfogadásra javasolja azzal, hogy az 
udvarban élő Salamon Julianna és Heligené részére is ajánlják fel a szolgalmi jog bejegyzés 
lehetőségét.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

39/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Demeter Gábor 
                        Lengyeltóti, Ifjúság u.20.szám alatti lakos kérelmével egyetért, 
                        a Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti, 154 hrsz-ú osztatlan közös 
                        tulajdonban lévő ingatlan ingatlanrészének értékesitése során az 
                        elővásárlási jogról lemond. A képviselő-testület egyetért a Lengyeltóti, 
                        Csokonai u.6.sz. alatti, 154 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Demeter 
                        Gábor és Lengyeltóti Város Önkormányzat között kötendő használati  
                        megosztási megállapodás megkötésével a következő pontok szerint: 
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- Demeter Gábor Lengyeltóti, Csokonai u.6.szám alatti 154 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában a használati megosztási szerződést, illetve 
a hozzá kapcsolódó vázrajzot saját költségén készitteti el. 

                        -    A szerződésben tulajdonjog átruházás cimén kerüljön rögzitésre az 
                              elkészitett vázrajz alapján számitott területnagyságok különbözete, 
                              mely szerint Demeter Gábor a vázrajzon jelölt, általa használni 
                              kívánt területnagyság feletti tulajdonrészét az Önkormányzat javára 
                              átadja. 

- Az Önkormányzat a kapott területrész ellenértékeként a Lengyeltóti, 
Csokonai u.6.sz. alatti, 155 hrsz-ú ingatlanra bejárás biztositására 
szolgáló szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárul. 

                        A képviselő-testület felajánlja Salamon Julianna és Helligené Szabadi 
                        Zsuzsanna Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti lakosok részére a 
                        szolgalmi jog bejegyzés lehetőségét, a Lengyeltóti 153/1, és 153/2 hrsz-ú 
                        ingatlanok megközelithetősége érdekében, amennyiben a használati 
                        megosztáshoz és szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges okirat és  
                        vázrajz költségeinek rájuk eső részét vállalják. Ez esetben a bejárásra 
                        vonatkozó szolgalmi jog – mely a 154 és 155 hrsz-ú ingatlanokra kerül 
                        bejegyzésre – a Lengyeltóti 153/1, 153/2, és 156 hrsz-ú ingatlanok 
                        megközelitését biztositja. 
 
                        A képviselő-testület felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert a használati 
                        megosztási megállapodás megkötésére. 
 
                        Határidő: értelem szerint 
                        Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
14.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, és póttagjainak megválasztása 
 
Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

40/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                          alábbi személyeket a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és 
                          póttagjainak választja meg: 

1.) Szavazatszámláló Bizottság 
Székhelye: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Lengyeltóti, Csokonai u.5. 
Tagok: - Sándor Lászlóné Ifjúság u.9. 

- Trenyik Tibor Rákóczi u.8. 
- Bornemisza Attiláné Ifjúság u.5/b. 

                          Póttagok: - Reider József  Kórház köz 1. 
- Kesztyüsné Vohl Zsuzsanna Zrinyi u.27. 
- Vargáné Fülöp Gyöngyi Csalogány u.5. 
- Kuzma Dóra Petőfi u.2. 
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2.) Szavazatszámláló Bizottság 
Székhelye: Művelődési Ház és Könyvtár 
Lengyeltóti, Rákóczi u.24. 
Tagok: - Gyurákovics Ágota Arany J.u.20. 

- Paldesz Zoltánné Jókai u.4. 
- Kondor Sándorné Arany J.u.3. 

                          Póttagok: - Sutyor Mária Arany J.u.16. 
- Háhn Imre Jókai u.2. 
- Tuli Lászlóné Kölcsey u.10. 
- Ritecz Erika P.szentgyörgy, Újsor 60. 
- Molnár Tünde Zsigmondi u.7. 

3.) Szavazatszámláló Bizottság 
                          Székhelye: Táp és takarmány üzlet 
                          Lengyeltóti, Kossuth u.59. 
                          Tagok: - Nagy Lászlóné Mohácsi u.9. 

- Bujtor Lajos Kossuth u.75. 
- Horváth Vaskó Tiborné Fonyódi u.87. 

                          Póttagok: - Sárdi Szilvia Wesselényi u.6. 
- Kovács Lászlóné Damjanich u.7. 
- Kiss Lászlóné Zsigmondi u.5. 
- Szentgyörgyi Gyuláné Wesselényi u.6. 

                          Kisebbségi Önkormányzati képviselő választás Szavazat- 
                          számláló Bizottság tagjai: 

- Vargáné Fülöp Gyöngyi Csalogány u.5. 
- Ritecz Erika P.szentgyörgy, Újsor 60. 
- Molnár Tünde Zsigmondi u.7. 
- Kiss Lászlóné Zsigmondi u.5. 
- Sutyor Mária Arany J.u.16. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szatmári Ibolya jegyző  

   
15.) Lengyeltóti, Zrinyi u.34.sz. alatti összkomfortos szolgálati lakás értékesitési ügye 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

41/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

              Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrinyi u.34.szám alatti 
              szolgálati lakást értékesiteni kivánja. Felkéri Papszt Lajos polgármestert hogy  
              az ingatlan értékbecslését, valamint az Önkormányzat vagyonáról szóló 
              32/2008.(XII.12.) számú rendelet módositását a következő ülésre készitesse el. 
 
              Határidő: azonnal 
              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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16.) Horváth Gábor Lengyeltóti, Petőfi u.43.sz. alatti lakos bérlakás kiutalási kérelme 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

42/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Szent Erzsébet 
tér 2/b. szám alatti önkormányzati szolgálati lakást Horváth Gábor 
Lengyeltóti, Petőfi u.43.sz. alatti lakos részére nem utalja ki. 

 
2.) Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csokonai u. 

6.sz. alatti 109 m2 –es komfort II.fokozatú önkormányzati lakást 
Horváth Gábor Lengyeltóti, Petőfi u.43.sz. alatti lakos részére 
- a Fonyódi Rendőrkapitányság Lengyeltóti rendőrőrsénél fennálló 
munkaviszonya idejére – 2010. március 15. hatállyal kiutalja. 
A képviselő-testület a lakás havonta fizetendő bérleti diját 21.364,-Ft- 
ban állapitja meg. 

 
                             Határidő: értelem szerint 
                             Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
17.) Lengyeltóti, Szent Erzsébet tér 2/b. szám alatti, 73 m2 –es komfort II-es fokozatú 
szolgálati lakás kiutalási ügye 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

43/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 

                            Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Szent Erzsébet 
                            tér 2/b. szám alatt lévő 73 m2-es komfort II.fokozatú önkormányzati 
                            szolgálati lakást Keresztesi István 2100. Gödöllő, Palotakert ltp.IV.em. 
                            2.szám alatti lakos számára 2010. március 1. napjával kiutalja.  
                            A lakásért fizetendő bérleti dijat 14.308,-Ft-ban állapitja meg. A bér- 
                            leti jogviszony kizárólag Keresztesi István és a Fodor András Iskola 
                            között fennálló munkaviszony idejére szól. 
 
                            Határidő: azonnal 
                            Felelős: Papszt Lajos polgármester  
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18.) Lengyeltóti II.számú háziorvosi szolgálat feladatellátására vonatkozó megbizási 
szerződés módositása. 
 
Előadó:Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

44/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint megbízó és  
                Dr. Kovács József háziorvos, mint megbízott között létrejött  
                a Lengyeltóti II.sz. háziorvosi szolgálat háziorvosi feladatellátására  
                kötött megbízási szerződésének 1.számú mellékletét az alábbiak szerint  
                módosítja: 
 

Rendelési idő Lengyeltóti  
 

Hétfő: 8.00-12.30 és délután 15.00-16.00 
Kedd: 8.00-11.00 

             Terhestanácsadás: 11.00-12.000 
             Térítéses vizsgálatok: 12.00-13.00  

Szerda: 13.30-16.00 
Csütörtök: 8.00-9.00 és utána Hács 
Péntek: 8.00-12.00 

 
  Határidő: azonnal 

              Felelős: Papszt Lajos polgármester  
 
 
19.) Tájékoztató a településőrök tevékenységéről. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
A Batthyány téren élők többször felvetették, hogy a kertjükön járnak keresztül a telepen élők.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A hivatal nem tehet semmit, mivel magántulajdonon járnak keresztül, a tulajdonosnak kellene 
feljelentést tenni. Természetesen a hatáskörük betartása mellett megpróbálják a jelzett 
problémát is megoldani. 
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

45/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 
 
                              A képviselő-testület a településőrök tevékenységéről szóló 
                              tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
 
20.) Tájékoztató a Március 15-i ünnepség megtartásáról. 
 
Előadó: Papszt Lajos polgármester  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az ünnepség Március 15-én 16.00 órakor kerül megtartásra. 
Ünnepi beszéd tartására Csorba Csaba történészt kérte fel, aki a Csalogányok völgye c. könyv 
lektora. Ünnepi műsor a Déryné Vándor szintársulat és a Brass Band közreműködésével 
történik.  
 
 
A képviselő-testület a Március 15-i ünnepség programját tudomásul veszi. 
 
 
Zsombok Lajos  képviselő-testületi tag 
 
Bejelenti, hogy 26-án megkezdődik a Fodor Napok, amely március 1-én a Disputával ér 
véget. 
 
 
 
 
Papszt Lajos polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület, a szociális ügyek elbírálását 
zárt ülés keretében folytatja.  
 

kmf. 
 
 
 
 
 

 
 

Papszt Lajos                                                                                     Dr. Szatmári Ibolya 
polgármester                                                                                                jegyző  
 
 


